
SPRAWA NR 1/ OOM/2021                                                                                       Łódź, 26.07.2021 r.  

 PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie pisemnego przetargu na podstawie art. 70 (1) i nast. 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 tj.)                          

SPRAWA NR 1/ OOM/2021 w przedmiocie zaopatrzenia Łódzkiej Federacji Sportu, zwanej dalej 

„Organizatorem”, w przedmioty wskazane w § 2 zaproszenia do udziału w przetargu na potrzeby                    

„XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych – Łódzkie 2021”.  

  

1. Prezes Zarządu Organizatora powołał do Komisji Przetargowej następujące osoby: 

Anna Nowak - Przewodniczący Komisji Przetargowej; 

Anna Kubiak- Członek Komisji Przetargowej; 

Kamila Wróblewska - Członek Komisji Przetargowej. 

 

2. W dniu 26.07.2021 r. o godz. 9:15 w siedzibie Łódzkiej Federacji Sportu, ul. Kamińskiego 7/9,                        

91-427 Łódź, sala Zarządu II piętro pok. 2a, zgodnie z §9 zaproszenia do udziału w przetargu, 

nastąpiło otwarcie przetargu przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej oraz otwarcie ofert 

złożonych w przedmiotowym postępowaniu.  

  

3. Łącznie wpłynęło: 1 oferta  (zestawienie w pkt 4 poniżej), przy czym: 

– 0 ofert zostało złożonych w opakowaniach uszkodzonych lub otwartych,  

– 0 ofert wpłynęło po terminie wyznaczonym na składanie ofert,      

– 0 ofert wycofano przed upływem terminu składania ofert, 

– 0 ofert, w których dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert.  

  

4. Informacje o otwartych ofertach:  

  

 

Nr 

oferty  

 

Nazwa  (firma)  i adres 

wykonawcy 

 

Cena oferty  

Brutto [zł]  

 

Termin realizacji 

zamówienia 

 

Okres  

Gwarancji  

(miesiące)  

 

 

1 

  

Mariusz Ziętek prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą 

Usługi Sportowo Marketingowe 

„Ziętek” 

Przystajnia 29, 62-874 Brzeziny 

43.000,00 zł 18 sierpnia 2021 

24 

(60 miesięcy 

na 

konstrukcję) 

  

5. Oferta nr 1 zawierała braki formalne w postaci braku wymaganych atestów wskazanych w opisie 

Zadania. Zgodnie z §6 ust. 3  Organizator wezwał oferenta do przedłożenia ich w terminie  2 dni 

roboczych od dnia otwarcia ofert. 

6. Przy otwarciu ofert, poza Komisją Przetargową, nie było obecnych innych osób. 

7. Oferenci nie zgłosili żadnych wyjaśnień lub zapewnień. 

8. Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował, że część niejawna przetargu odbędzie się 

w dniu 28 lipca 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Łódzkiej Federacji Sportu, ul. Kamińskiego 

7/9, 91-427 Łódź, sala Zarządu II piętro pok. 2a. 

9. Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował, że przewidywany termin zamknięcia 

przetargu to 28 lipca 2021. 

10. Na tym otwarcie ofert zakończono.  

            

Podpisy członków komisji       


