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Wodzisław Śląski, dnia 29.08.2017 r.

PRoToKoŁ
z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. l l ust. 8

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.

poz. ż|64 z póżn. zm.) na zadanie pod nazwą:

,,Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach."

Przetarg zostń ogłoszony przez Ochotniczą Strż Pożamą w Kokoszacach w dniu 17.08.20l7 r.

pod nr 572801-N-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W dniu 29 sierpnia 2017 roku o godz. 10 00w siedzibie Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu

Miasta Wodzisławia Śląskiego - ul. Rzecna}4 (parter) zebrała się Komisja Przetargowa w składzie:

} Witold Kowol - Przewodniczący Kornisji,

} Eugeniusz Chłapek - Wiceprzewodniczący Komisji,,

} Bogdan Manowski - Sekretarz Komisji,

} Grzegorz Grychnik - Członek Komisji,

w celu dokonania otwarcia ofert.

1) Na otwarcie ofert nie stawił się żaden przedstawiciel Wykonawców.

2) Przed przystąpieniem do otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Plzetargowej podał kwotę,

jaką Zamawiilący zamierza przeznaczyć na sfinatrsowanie zamówienia, to jest: 813 000,00 zl.

(słownie: osiemset trrynaście tysięcy złotych brutto.)

3) Komisja stwierdziła, że zgodnie z warunkami w ogłoszeniu i SIWZ do Zamavłiającego

wpłynęła l oferta.

4) Po stwierdzeniu, że oferta llyla oznaczona w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia (SIWZ) komisja przetargowa przystąpiła do jej otwarcia.
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Przewodnicący Komisji podał nazwę wykonawcy, wańość brutto oferty, termin wykonania

Zamówienia i termin gwarancj i, jak niżej:

WaruŃi płatności zostały określone w SIWZ.

Zalnawiający niezwłocz]ie umieści na sfoonie intemetowej OSP Kokoszyce informacje

o których mowa w axt. 86 ust. 5. Ustawy - prawo zamówień publicznych (tj. Dz, U. z20|5 ł.

poz.2164 zpóht. zm.) - informację z otwarcia ofert - niniejsry protokół.

Po upĘrłie wymaganego terminu w SIWZ do Zamawiającego nie wpłynęły żadne ofeĘ.

Na tym protokd Komisji zakończono.
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