
Protokół 

 

Z otwarcia ofert w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu 

cywilnego najem samochodów do transportu sprzętu i zawodników Polskiego 

Związku Kajakowego   

W dniu 19 stycznia  2023 r. r. o godz. 10.00, w siedzibie Organizatora dokonano 

otwarcia złożonych ofert.  

Otwarcia dokonał Sekretarz Generalna Związku Pani Jolanta Rzepka  w obecności 

radcy prawnego Katarzyny Zielińskiej  

Stwierdzono, że wpłynęło 5 ofert  -  złożone w terminie określonym w Ogłoszeniu. 

Koperty były nienaruszone. 

W takcie otwarcia odczytano nazwę i siedzibę składających ofertę. 

Oferty złożyli: 

1. Transport Międzynarodowy  Ireneusz Strychacz  z siedzibą w Piotrkówka  ul. 

Kościuszki 85, 47-133 Jemielica cena 3 zł brutto za 1 km zagranica i 2. 70 zł 

brutto kraj  oferta na zadanie 4  

2. Marek Głomski  z siedzibą w Bydgoszczy ul Brzozowa 8/58 cena 3 zł(za 1 km 

brutto  zagranica i  2,70 zł kraj – oferta na zadanie nr 2   

3. Usługi Transportowe  Kazimierz Augustyński z siedzibą w 78-642 Strączno 50  

cena (za 1 km brutto)kraj 7.00 netto i 7,56 zł brutto zł i  zagranica 8,00 zł. netto 

i brutto- oferta na zadanie nr 5  

2.19 netto i 2,70 brutto kraj i 3.00 zł netto i 3,00 brutto zagranica – zadanie nr  

4  

2.19 netto i 2,70 brutto kraj i 3.00 zł netto i 3,00 brutto zagranica – zadanie nr 2  

2.19 netto i 2,70 brutto kraj i 3.00 zł netto i 3,00 brutto zagranica  - zadanie nr 1 

4. Kanusport Tomasz Kryk  z siedzibą w Komornikach ul. Telimeny 33  –- cena 

(za 1 km brutto) 2,40 zł  kraj i 2,90 zł brutto zagranica oferta na zadanie nr 3  

5. Sport – Rekreacja Piotr Pilarski ul. Żabikowska 52/34 , 62-030 Lubor 62-030- 

cena 2.70 zł brutto za 1 km kraj 3,00 zł za 1 km brutto zagranica  - oferta nr 

zadanie 1  

 

 W trakcie oceny formalnej ofert dokonanej przez radcę prawnego stwierdzono że 

wszystkie oferty zwierają wymagane dokumenty a zatem żadna oferta nie podlega 

odrzuceniu.  

Organizator  postanowił zawrzeć umowy ze wszystkimi wykonawcami, którzy 

złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu dopuszczając tym samym w częściach w 

których  zostało złożonych kilka ofert podział poszczególnych wyjazdów pomiędzy 

wykonawców.   

 


