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Zaw iado mienie o wyb ome n aj ko rzystniej szej oferĘ.

Dotyczy: Postępowaniao udzielenie zarnÓwienia publicznego na wykonanię zadanta
p.n. ,,Dowożenie uczniÓw do szk l prowadzonych przez Gminę Wiskitki'
1.DziaŁając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawo zamÓwierl publicznych, Gmina Wiskitki
informuj e , ie w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zarrtowienia publicznego
na wykonanie zadaniap.n. ,,Dowożenie ucznitÓw do szkÓl prowadzonych przez Gminę
\Miskitki'' wybrano do realizacji zamÓwienia najkorzystniejszą ofertę w 1 złoŻonąprzez
Wykonawcę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o
05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Chehnorilskiego 33
Uzasadnienie: oferta nr t z maksymalnąilościąpunktÓw.oferta najkorzystniejsza
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art,9l ust.1 ustawy Prawo zamowien publi cznych
oraz kodeks cywilny.
2. W prowadzonym postępowaniu złoŻononastępująceoferty:
Oferta nr. 1:
Komunikacji Samochodowejw
Przedsiębiorstwo
Nazwa wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Cena oferty brutto:
Liczbapkt. w kryterium cena:
Oferta nr. 2:
Nazwa wykonawcy:
Adres Wykonawcy:

GrodziskuMaz. Sp. z o.o.
05- 825GrodziskMazowiecki
33
ul. Chełmonskiego
131BBI,04zł'
300.00

PrzedsiębiorstwoKomunikacj i Samochodowej w
SkiernięwicachSpolka z o.o.
96.100 Skięrniewice
ul. Jana III Sobieskiego79
146 335,28
f70,36

Cęna ofeny brutto:
Liszba pkt. w kryterium cena:
Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji Zamawiającego,Wykonawcy przysługująśrodkiochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)
wykluczenia wykonawcy Z postępowaniao udzielenię zamÓwienia;
2)
odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałychprzypadkach odwołanienie przysługuje.
WykonawcamoŻe w tęrminie przewidzianym do wniesienia odwołaniapoinformować
Zamavtiającego o:
l)
niezgodnej z przepisami ustawy czynnościpodjętej ptzez zamawiającego w
niniej szym postępowaniu,lub
2)
zanięchania czymości,do ktorej zamawiającyjest zobowiązany na podstawie ustawy,
na ktÓre nie przysługujew niniejszym postępowaniuodwołanie.
Termin wniesienia odwołania:5 dni od dnia przesłanianiniejszego zav adomienia faksem lub
drogą elektronlczną' lub 10 dni od dnia przesłanianiniejszego zawiadomienia, jeŻelizostało
ono przesłanepisemnie
Informacje dotycząeeśrodkÓwochrony prawnej znajdująsię Specyfikacji,istotnych
warunkÓw zamÓwienia otaz w Dziale VI PrawazamÓwieri publicznych ,,Srodki ochrony
prawnej",&tr.od179do 198g(t.j. Dz. U.z 2010r. Nr 113,poz.759z p.zm.).

