UCHWAŁA NR /~.9..f.t0. ...j..J ..'Ó ....
Zarządu

Gryfiekiego TBS Spółki z o. o. w Gryfieach
z dnia 29 października 201Br.

w sprawie procedury postępowania związanego z Zaproszeniem do złożenia ofert
w przedmiocie oddania w najem

nieruchomości

po

byłej kotłowni,

usytuowanej przy ul. Łąkowej nr 13 w 72-300 Gryficach,
stanowiącej własność

Gryfiekiego TBS Spółki z o. o. w Gryficach.

Uchwala

się

co

następuje:

§l.

pracownika Spółki, Pana Tomasza Stawickiego, do ogłoszenia Zaproszenia
do składania ofert na oferowaną cenę netto za jeden okres rozliczeniowy za najem nieruchomości
po byłej kotłowni, usytuowanej przy ul. Łąkowej nr 13 w 72-300 Gryficach, stanowiącej własność
Gryfiekiego TBS Spółki z o.o. w Gryficach.

1.

2.

Zobowiązuję

Ogłoszenie,

o którym stanowi § l . ust. l

a) na stronie internetowej Gryfiekiego TBS

Uchwały należy opublikować:
Spółki

z o.o.,

b) na stronie internetowej Stowarzyszenia Zachodniopomorskie
Warszawskiego l, 70-302 Szczecin (http://nonstoptbs.pl/).

Tebeesy,

ul.

Boh.

Getta

§ 2.
Powołuję Komisję

do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w przedmiocie oddania w najem
nieruchomości po byłej kotłowni , usytuowanej przy ul. Łąkowej nr 13 w 72-300 Gryficach, stanowiącej
własność Gryfiekiego TBS Spółki z o.o. w Gryficach, w następującym składzie osobowym:
l. Jacek Zdancewicz- przewodniczący Komisji,

2. Joanna
3. Anna
4.

Macyńska-Dmiterczuk- członek

Pułkownik- członek

Wiesław

Komisji

Komisji,

Malaca- członek Komisji,

5. Mariusz Ostrowski - sekretarz Komisji.
§ 3.

Wyznaczam termin przeprowadzenia oceny złożonych ofert na dzień 17 grudnia (poniedziałek)
2018r., o godz. 10.00.
§ 4.

Wyznaczam Świetlicę Spółki jako miejsce do przeprowadzenia oceny złożonych ofert.
§ 5.

Jako odpowiedzialnego za
ds. technicznych i eksploatacji

prawidłowe
Spółki,

przeprowadzenie procesu oceny ofert
Pana Jacka Zdancewicza.

czynię

Dyrektora

§ 6.

Do zadań Komisji, o której stanowi § 2.

Uchwały należy

w

szczególności:

1. Dokonanie oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu objętym
Zaproszeniem do składania ofert.
2. Dokonanie badania i oceny ofert.
3. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Przedstawianie
oferty.

/

Zarządowi Spółki

5. Przedstawianie Zarządowi
a) wykluczenia Oferenta,
b) odrzucenia oferty.
6.

Spółki

do zatwierdzenia

z wyboru najkorzystniejszej

do zatwi erdzenia ewentualnych propozycji, w tym w zakresie:

Występowanie
objętego

Protokołu

do Zarządu Spółki z ewentualnym wnioskiem o
Zaproszeniem do składania ofert.

unieważnienie postępowan i a

§ 7.

Komisja, o której stanowi § 2. Uchwały ulega rozwiązaniu na mocy Uchwały w terminie określonym
zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Protokołu z wyboru najkorzystniejszej
oferty.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
datą

