
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia komisji przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego 

 
Sporządzony w dniu 25.06.2021 r. o godz. 9.00 z posiedzenia Komisji Przetargowej, powołanej 

Zarządzeniem Wójta Gminy Łambinowice nr 0050.70.21 z dnia 10.06.2021 r. w składzie: 
 
Przewodniczący Komisji — Małgorzata Wydra 
Członek — Katarzyna Wróbel 
Członek — Agnieszka Krzyżanowska 

w celu dokonania wyboru oferty cenowej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego 
marki FSC – Starachowice STAR P 244L, rok produkcji 1987, nr rej. OEW 7534 oraz motopompy 
POLONIA M 800 z rozrusznikiem. 
Członkowie Komisji konkursowej przed przystąpieniem do pracy, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, złożyli oświadczenia dot. ich stosunku 
prawnego lub faktycznego do Oferentów. 
Otwarcie ofert nastąpiło się w dniu 25.06.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Sprzedającego. W terminie 
do 21.06.2021 r. wpłynęły 2 oferty od: 

1) DJ. MET Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola 
2) PHU Komunalnik sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław 

Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej złożonych oferty. Oferty wpłynęły w terminie do 
21.06.2021 r. do godziny 14.00. Oferta z firmy DJ. MET Józef Olak nie została złożona wg. 
obowiązującego formularza.  

1) Kwota minimalna za jaką ma być sprzedany ww. samochód wynosi: 6 200,00 zł (słownie: sześć 
tysięcy dwieście złotych 00/100); 

2) Kwota minimalna za jaką ma być sprzedana motopompa wynosi: 2 500,00 zł (słownie: dwa 
tysiące pięćset złotych 00/100). 

Oferenci zaoferowali następujące kwoty zakupu: 

lp. Oferent zaoferowana kwota 

samochód motopompa 

 
1 

 
DJ. MET Józef Olak 

 
4 088,00 zł 

 
0,00 zł 

 
3 

 
PHU Komunalik sp. z o.o. 

 
7 300,00 zł 

 
2 500,00 zł 

 
Oferta firmy DJ. MET została odrzucona ze względu na fakt nie złożenia jej na właściwym 

formularzu oraz zaproponowania ceny poniżej minimalnej kwoty zakupu.   

Biorąc pod uwagę powyższe została wybrana oferta firmy PHU Komunalnik sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu, jako oferta spełniająca wymagania przetargu i oferująca najwyższą cenę  zakupu 

samochodu i motopompy. 

Niniejszą informację zamieszcza się na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej 

i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łambinowicach w dniu 25.06.2021 r. 

Podpisy członków komisji: 

Małgorzata Wydra   

Katarzyna Wróbel      Akceptuję/nie akceptuję powyższe: 

Agnieszka Krzyżanowska        z up. Wójt Gminy  
              /-/ Jerzy Rosiński 
          Sekretarz Gminy 


