Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gnojniku
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Pismo: ZOSIP.271.261.1.4.2014

Gnojnik dnia: 2014-08-28

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony na:

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
F.H.U.T.P. "IMPERO"
Rafał Grabarz
32-865 Uszew 28
na: Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku w latach
2014-2017 za cenę 82.62 zł za jeden bilet miesięczny.
Uzasadnienie wyboru: w związku brakiem zainteresowania poprzedniego oferenta
podpisaniem umowy dokonano wyboru kolejnego oferenta wraz z jego ofertą jako
najkorzystniejszą.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Firma Transportowo Usługowa F.T.U. Magdalena Jakubas
Biadoliny Radłowskie 236
32-828 Biadoliny Szlacheckie
(1)

100,00

100,00

1

F.H.U.T.P. "IMPERO"
Uszew 28
32-865 Uszew
(2)

94,41

94,41

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: nie dotyczy
Zamawiający wykluczył z postępowania: nie dotyczy
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Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może
być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach
i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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