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Sygn. NA.233.10.2021

Osowiec-Twierdza, dnia 22 grudnia 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU
PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO
Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o
zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2021 r., poz. 1933) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r., z 2021r. poz. 578) informuje, że w
pisemnym przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego do dnia 09.12.2021 r. do godz. 9:30, do
siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego wpłynęły 2 oferty.
Tabela nr 1. Zestawienie ofert.

Lp.

Nr
oferty

Firma ( nazwa) lub imię
i nazwisko oraz adres
oferenta

Nazwa składnika

Cena oferty brutto (zł)

majątku ruchomego
EFEKT-ROL Sebastian
Galiński Słupia 173, 28-350
Słupia
1

Przyczepa D-46 nr
inwentarzowy
446/7/74/747

1

Oferta odrzucona na
podstawie zapisu części 8 pkt 2
lit. b ogłoszenia o przetargu z
dnia 24 listopada 2021r.

Krzysztof Wojtach Łazy 44,
19-110 Goniądz
2

2

Przyczepa D-46 nr

Oferta odrzucona na

inwentarzowy

podstawie zapisu części 8 pkt 2

446/7/74/747

lit. b ogłoszenia o przetargu z
dnia 24 listopada 2021r.

W wyniku analizy otrzymanych ofert nie wybrano żadnej oferty.

Uzasadnienie
Oferta nr 1 Oferenta: EFEKT-ROL Sebastian Galiński Słupia 173, 28-350 Słupia, została odrzucona na
podstawie zapisu części 8 pkt 2 lit. b ogłoszenia o przetargu z dnia 24 listopada 2021r. Oferta jest
nieczytelna, budzi wątpliwość w zakresie proponowanej ceny brutto. Wpisana cena była poprawiana,
przez co Sprzedający nie jest w stanie odczytać oferowanej ceny. Natomiast złożenie wyjaśnień przez
Oferenta mogłoby prowadzić do uznania tej oferty za nową. Zgodnie z ogłoszeniem poprawki w ofercie
muszą być naniesione czytelnie, oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Oferta nr 2 Oferenta: Krzysztof Wojtach Łazy 44, 19-110 Goniądz została odrzucona. Oferent w dniu
08.12.2021r. o godz. 18:28 zlecił transakcję przelewu wadium. Jednak wadium została zaksięgowana na
rachunku bankowym Sprzedającego w dniu 09.12.2021r. o godz. 10:22:44. W związku z powyższym uznaje
się, że wadium zostało wpłacone po terminie.
Wybrane oferty nie spełniają wymogów formalnych.
W związku z powyższym pisemny przetarg publiczny na sprzedaż ww. majątku ruchomego zakończył się
wynikiem negatywnym.
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