
Sosnowiec,

Protok6l
z ptzebiega przetargu nieograniczonego w formie licytacii pisemnei w sprawie sptzedaZy dtewna zgtomadzonego na terenie placu drzewnego prry

ul. Plondw 22 w Sosnowcu, funkcionujqcego w Mieiskim ZaHadzie Uslug Komunalnych w Sosnowcu.

przeptowadzonego w dniu 21 gtudnia 2020 rcku w drodze 3 LICYTACJI PISEMNEJ - ( LISTOPAD 2020 )
przez Komisjg przetargow4 w skla&ie:

1. Ryszard Golonka
2- Agnieszka Rogala

na podstawie Zarz4dzetia Nr 351 Prezydenta Miasta Sosnowca z dria 12 kwremia 2013 r. w sprawie uprowadqenia w Utaed$e Miana SorruvLa lra< u inxyh jednottkarh

Sonopca.
Drewno bgd4ce przedmiotem sprzedaiy pochodzi z wycinki drzew, na podstawie wydanych deryzji administracynych z teren6w bgd4cych wtrasno6ci4 Gminy
Sosnou,'iec.
Miejski Zaklad Uslug Komunalnych przezraczyl do sprzeda2y dtewno w nastppuj4cych klasach i ilo6ciach:

nr stosu Wycinkq rn-konal: gatunek drewna sortvment liczba. / m3 cena wyi6ciowa
brutto zl/ m 3

tt 3-,*cL:a- 
l.ol,*p ud<^-*

P18

Zlecenie: Przedszkole Miejskie nr 18

,.11-200 Sosnowiec,
ulica Szczeciiska 7

Wykonawca rycinki:
Zaklad Uslug Czysto(ciowych i
Komunalnych
mgrJanusz Zanowski
42-500 Bc&in, ul. Malobadzka 84
Wyceny dokonal:
Rzeczoznawca Maj4tkouy Andrz ei

Sici6ski
ulica Wzg6rze 18/4, 43-300 Bielsko -
Biala

Drewno w postaci
wyrzlnk6w z gatunku:
jesion, topola

Drewno opalowe li{ciaste
mieszane -S4

1,65 62,80

W



EUROVIA

ADAGON

Wycinka &zew pod zadanie
inwestyryjne pn.: "Budowa i
rozbudowa malych wqzl6w
przesiadkowych i tr4z4cych je 6cie2ek

rowerowych na terenie Sosnowca-
etap I1: Wgzel przesiadkowyl: Rejon
ul, 3 Maja na skrzyiowaniu z ulic4
Pilsudskiego.
Zlecenie: UM SOSNOWIEC
Wykonawca wycinki:
EUROVIA Polska SA, ulica
Sosnowiecka 11

41-400 Myslowice
Wyceny dokonatr:
Pielqgnacja Teren6w Zieleni
Iwona Amanos,icz- Fryc
32-620 Brzeszcze, ulica Padska i4

Wycinka drzew: ulica Legion6w 6
w Sosnowcu
Zlecenie: UM SOSNOWIEC
Wykonawca wycinki:
PPFI.U ,}DAGON" AdAM
Goniwiecha
42-286 Koszgcin, ulica Opielki 14

Wyceny dokonat
Brakan- Btl J6zef- za(wiadczenie nt
44 /83/2013

Drewno w postaci
wyrzynk6w z garunku:
Robinia akacjowa, Topola
balsamiczna

Drewno opalowe [iSciaste
mieszane -S4

Dtewno w postaci
wyrzynk6w z gatunku:

Jesion wyniosly, Topola
osika, Klon jesionolistny,

Jablof domorva

Drewno opalowe li(ciaste
mieszane -S4

1,97

, n(

88,55

99,24

Ogtoszenie o przetargu w formie licytacli publicznei zamieszczono:
l/ na tablicy ogloszei w siedzibie zakladu w dniu 8 gtudnia 2020 roku.
2/ na stronie inrernerowej zakladu (www.mzuk.sosu,-,u rcc.fl,) w dniu 8 grudnia 2020 roku. Ogloszenia stanowi4 zal4cznik do niniciszego protokolu.
3 / w tetminie wyznaczonym ptzez ptowadz4cego przetarg w fotmie hcytaclt na. dzte( 21 grudnia 2020 roku do godz.12t-!L nie zloZono na oferowane do

spzeda2y stosy &ewna iadnych wa2nych ofett.
4/ Wobec powy2szego nie zostal wyloniony nablvca na stosy'<ltewna nr: P 18, EUROVIA, A.DAGON ze wzglgdu na brak przynajmniej jednei wa2nej ofety

zlo2onii w przedmiotowej licytacii. /

4/,"/



s/ Ze wzglidu na brak zainteresowania zakupem drewna /brak ofert w licytaciach 1-3/ - licytaciq na sptzedai niewylicytowanych stos6w drewna
naleiy powt6rzy6 obniiailc o 25 Yo ceng ryi6ciowQ brutto oferowanych do sprzeda2y stosdw drewna.

Na tvm protok6l zakoiczono i podpisano.

Podpisy os6b w formie licytacji pisemnej:
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