
 

 

Nowe Miasto Nad Pilicą, dnia 19 maja 2017 roku 

 

„ Przetarg na najem budynku z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych” 

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Trybie 

Przetargu Pisemnego Nieograniczonego, na oddanie w najem samodzielnego budynku o 

powierzchni 57,99 m², położonego na nieruchomości oznaczonej numerem działek 198/1 i 

219/6 o łącznej powierzchni 3,5900 ha, przy ul. Tomaszowskiej 43, dla której to nieruchomości 

Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 

RA1G/00042644/6, z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych przez uprawniony 

podmiot zewnętrzny, w tym na prowadzenie obsługi kasowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz parkingu po prawej stronie 

wjazdu do szpitala o pow. 30 m². 

 

 W dniu 19 maja 2017 roku o godz. 10.30 Komisja Przetargowa w składzie : Artur Miłecki – 

przewodniczący, Dominik Cukiert i Henryk Wasiak – członkowie Komisji, zebrała się w 

pomieszczeniu socjalnym znajdującym się na pierwszym piętrze budynku administracji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą celem 

przeprowadzenia Przetargu Pisemnego Nieograniczonego oznaczonego przez Zamawiającego 

znakiem , na oddanie w najem samodzielnego budynku o powierzchni 57,99 m², położonego na 

nieruchomości oznaczonej numerem działek 198/1 i 219/6 o łącznej powierzchni 3,5900 ha, przy ul. 

Tomaszowskiej 43, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer RA1G/00042644/6, z przeznaczeniem na 

świadczenie usług bankowych przez uprawniony podmiot zewnętrzny, w tym na prowadzenie 

obsługi kasowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad 

Pilicą oraz parkingu po prawej stronie wjazdu do szpitala o pow. 30 m². 

 

Poza Komisją jw. nikt się nie stawił. 

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż w terminie składania ofert tj. do dnia 19 maja 2017 roku do 

godz.10.00 nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Z uwagi na powyższe Komisja Przetargowa jednogłośnie postanawia wystąpić z  wnioskiem do 

Kierownika Zamawiającego o unieważnienie przedmiotowego postępowania.  

  

Na tym prace Komisji zakończono. 

 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. ..................................... 

2. ..................................... 

3. ..................................... 


