Protokół
sporządzony w dniu 05.02.2020 r. z przeprowadzonego rozstrzygnięcia przetargu
pisemnego na wynajem powierzchni magazynowej w Zespole Szkól Rolniczych w
Białymstoku
W celu przeprowadzenia ponownego rozstrzygnięcia przetargu pisemnego na wynajem
powierzchni magazynowej w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku Dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych powołał zarządzeniem w dniu Nr 0212.4.2020 z dnia 31.01.2020 r..
Komisję przetargową w składzie;
Komisja w składzie:
1.
2.
3.
4.

Tadeusz Szorc – Przewodniczący Komisji
Tadeusz Rząca – członek
Eliza Skowrońska - członek
Iwona Podgórska – członek

W dniu 05 lutego 2020 r. o godz. 10:30 Komisja przetargowa zgodnie z ogłoszeniem zebrała
się w celu otwarcia ofert na wynajem powierzchni magazynowej. Przewodniczący Komisji
poinformował, że przedmiotem przetargu jest:
1. Magazyn, tzw. „biały” o powierzchni 150 m2, znajdujący się na terenie Pracowni
Zajęć Praktycznych, 15-566 Białystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26. Czas wynajmu – od
dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.
2. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły
oraz na stronie internetowej na której umieszczono: „Regulamin Pisemnego przetargu
nieograniczonego organizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku na
najem lokalu użytkowego lub dzierżawę nieruchomości.”, ogłoszenie o przetargu,
ofertę wraz z oświadczeniami oraz wzór umowy.
3. Cena minimalna czynszu została ustalona: 744,00 zł brutto miesięcznie.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu. zgodnie §2 p.4
Regulaminu stanowiącym załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich
zaoferował postąpienie ponad stawkę wywoławczą lub zaoferował cenę wyższą od
wywoławczej.
Przewodniczący Komisji poinformował , że do dnia 05 lutego 2020 r. do godziny 10:00
wpłynęła 1 oferta.
Następnie w obecności członków komisji została otworzona koperta ofertą, odczytano
zaoferowaną cenę za wynajem a następnie sprawdzono czy oferta zawiera wszystkie
wymagane załączniki łącznie z wpłatą wadium w wysokości 2 232,00 zł.
Oferta została złożona przez:
Zakład Remontowo-Budowlany
mgr inż. Piotr Dobosz
15-340 Białystok
Ul. Wspólna 1A
Cena brutto oferty – 820 zł

Członkowie Komisji stwierdzili, że:
1. oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane załączniki.
2. Wysokość postąpienia wynosi 76,00 zł
3. Zostało wpłacone wadium w wysokości 2 2232,00 zł (Dowód wpłaty nr KP/ZSR
WADIA/2020/000001
W/w Firma spełnia wszystkie kryteria i wymogi Regulaminu dotyczące powyższego
przetargu i tym samym została wybrana na najemcę części magazynowej będącej
przedmiotem przetargu.
Załączniki do Protokołu:
1. Oferta, która wpłynęła na przetarg.
2. Dowód wpłaty wadium nr KP/ZSR WADIA/2020/00001.
3. Zarządzenie nr 0212.42020 p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych z dnia
31.01.2020 r.- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wynajem części powierzchni magazynowej (ksero).
4. Oświadczenia Komisji
Podpisy Komisji
1.
2.
3.
4.
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