Uchwała nr

1

z dnia 16 marca 2020

r.

Komisji Przetargowej IHAR -PIB w Radzikowie

dotycząca postanowienia w sprawie rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego
na dzierżawę nieruchomości rolnej obejmującej niezabudowane działki nr ewidencyjne;
210/53, 212/101, 212/102, 210/9, 210/54, 207, 1/2 , 31/11, oraz działkę zabudowaną budynkiem (budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 920 m2) nr ewidencyjny 210/8, położonych w miejscowościach Wojcieszyce i Różanki, gm. Kłodawa, woj. lubuskie dla których
prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/00127745/4 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Aklimatyzacji
Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 07/D/2020 Dyrektora Instytutu Hodowli
Roślin-PIB z dnia 26 luty 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu postępowania w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę ww. nieruchomości oraz załączonego do zarządzenia Regulaminu postępowania Komisji Przetargowej, po przeprowadzonym w dniu 16 marca 2020r. postępowaniu, Komisja Przetargowa w składzie:
b
Przewodniczący — dr hab. Grzegorz Żurek prof. Instytutu
Członek — mgr inż. Grażyna Jędrzejak
a
Członek — mgr Rafał Stodulski
>
Członek — Wojciech Supera
4.
postanawia przetarg rozstrzygnąć poprzez wybór, spośród zakwalifikowanych do rozpatrzenia najkorzystniejszej oferty złożonej przez oferenta, który zaoferował najwyższą cenę
dzierżawy nieruchomości. Nazwa oferenta oraz zaoferowana cena dzierżawy rocznej nieruchomości znajduje się w tabeli poniżej:
Oferowana cena
Nazwa wybrane- Cena wywołania
Nieruchomości

i

go oferenta

nieruchomości rolnej obejmującej niezabudowane działki nr
ewidencyjne; 210/53, 212/101, 212/102, 210/9, 210/54, 207,
1/2 , 31/11, oraz działkę zabudowaną budynkiem (budynek
magazynowy o powierzchni użytkowej 920 m2) nr ewidencyjny 210/8, położonych w miejscowościach Wojcieszyce
Różanki, gm. Kłodawa, woj. lubuskie dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/00127745/4 w
Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

i

Żaneta Madej,
66-400 Gorzów
Wlkp,
ul. Włościańska
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Komisja Przetargowa rekomenduje wybór przedstawion
sprzedaży.
1. Grzegorz Żurek
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3. Rafał Stodulski
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4. Wojciech Supera
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Radzików, 16 marca 2020 r.
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2. Grażyna Jędrzejak
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