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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamowienia:

Usługa przewozowa - dowoz i odwóz uczniów: szkÓł podstawowych i przedszkoli w
Gminie Poniec na rok szkolny 2O1gl2o1g

nr sprawy: ZPI 27 1 .07 .2018r.

1' Działając na podstawie ań. 92 ust' 1 pkt. 1 Prawa zamÓwień publicznych Zamawiającyinformuje, Że W prowadzonym postępowaniu wybrano do realLacji zamowienia
n aj ko rzystn iej szą ofe ńę złoŻoną przez ofere ńta.

Łucja Skorupka Usługowy Przewoz osÓb Autobusem ul. Rzeczna 8, 63 - 91o Miejska GorkaCena netto - 3,68 zł ; brutto _ 3,97 zł

Uzasadnienie wyboru: ofeńa otrzymała najwięcej punktow.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktowaó się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 20.OT.Z01gr.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest ań. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

1' W prowadzonym postępowaniu złozono następujące oferty;

Usługi Transportowo _ Warsztatowe, Ańur Mackowiak ul. Sniadeckich 14, 64 _ 113 osiecznaCena netto - 3,80 zł brutto _ 4,1o zł. , termin płatnoŚci faktur 14 dni, średni rok produkcjiautobusów _ 1998,2

Łucja Skorupka Usługowy Przewó^z 
_o-sób Autobusem ul' Rzeczna 8, 63 - 91o Miejska GorkaCena netto - 3,68 zł ; brutto _ 3,g7 zł' , termin płatnoŚci faktur 14 dni,- śiedni rok produkcjiautobusów -1999,8



2' Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone zadne ofeńy.

3' Działając na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt' 3 Prawa zamowień publicznych Zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni zadni*y[oń"*.y

4. Działając na podstawie art' 92 ust' 1 pkt. 4)
informuje, ze podpisanie umowy z wyłonionym"
wszelkich formalności po upływie 10 dni od
o wyborze najkorzystniejszej ofeńy.
Srodki ochrony prawnej

Prawa zamówień publicznych Zamawiający
wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia

od niniejszej decyąi 
^Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej

(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynnoŚci:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamÓwienia;2) odrzucenia ofeńy wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŻe W terminie
ZamawiĄącego o:

przewidzianym do wniesienia odwołania . poinformowaÓ

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przezzamawiającego W niniejszympostępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do ktorej zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na ktÓre nie przysługuje w niniejszym postępowjniu odwołanle.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lubdrogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zańadomienia' jezeli zostało onoprzesłane pisemnie.
lnformacje dotyczące 1od!ów ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunkówzamówienia oraz W Dziale Vl Prawa zamowień 

_ 
pjolic'nyir' 's'oori ocnróny prawnej,,,

ań. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2O1O r. Nr 1 13, poz. 759 z p.zm)


