Urzad Gminy Dobrzen Wielki
Namyslowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

Dobrzell Wielki dnia: 2012-07-31

Pismo: ZP.271.414.2012.2

POWIADOMIENIE
Owyborze najkorzystniejszej oferty
W zwiazku z zakonczeniem postepowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pÓZnozm.) w trybie przetarg
nieograniczony na:
Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepelnosprawnych z terenu
do placówek oswiatowych

Gminy Dobrzen wielki

informujemy, iz najkorzystniejsza oferte zlozyla fIrma:
Przedsiebiorstwo Uslugowe "MILE TRANS" Milek Hubert
Klapacz 32
46-083 Stare Siolkowice
na:
Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepelnosprawnych z tereml Gminy Dobrzen wielki
do placówek oswiatowych
za cene 216.00 zl
Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierala najkorzystniejsza cene tj. 216,00 zl brutto (wybrana ofel1a otrzymala maksymalna
liczbe punktów tj 100%). Oferta z najnizsza cena oraz spelnia wszystkie warunki okreslone przez
Zamawiajacego w specyfIkacji istotnych warunków zamówienia.
Streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert
Nr
Nazwa i adres
te
wykonawcy
ma
(Nr oferty)
tu
l
Przedsiebiorstwo
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Cena (koszt)
100,00

Razem
100,00
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Uslugowe "MILE
TRANS" Milek Hubert
Klapacz 32
46-083 Stare Siolkowice
(3)
NAVA-TRANS
Transport Osobowy
Piekarski Pawel
A. Krajowej 16/10
49-300 Brzeg
(1)
Komercyjne Linie
Autobusowe LUZ Zp. z
o. o.
Krakowska 51/15
45-018 Opole
(2)

46,40

46,40

43,37

43,37

W toku postepowania odrzucone zostaly nastepujace oferty:
Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:

O

Uzasadnienie odr zucenia oferty:
-

-

Zamawiajacy wykluczyl z postepowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

O

-

Uzasadnieniewy"luczenia wykonawcy:

Na podstawie art. 92 ust.l pkt.4 zgodnie z art. 94 ust.l pkt 2 umowa w sprawie zamówienia
publicznego bedzie zawarta w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o
wyborze oferty.

Jednoczesnie zawiadamiamy, iz wobec czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku
postepowania maja Panstwo prawo wniesc odwolanie w terminach i formie okreslonych wart. 180
ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
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Do wiadomosci:

1. Wykonawcywg wykazu
2. aIa
Tresc niniejszego pisma zostala umieszczona
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na stronie internetowej: www.dobrzenwielki.pl
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