Radziejów, 22 lipca 2013 r.
GMINA RADZIEJÓW

znak: ZP.271.6.2012

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie
Gminy Radziejów w roku szkolnym 2013/2014.”
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: firmę:
„INTERBUS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń
Oddział Świątniki 10, 88-230 Piotrków Kujawski.
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 2,41 zł. brutto za 1 km usługi dowozu

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.
Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, nie została odrzucona oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert
(cena), tj. 100 pkt.
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w jedynym kryterium oceny ofert w tym
postępowaniu – cena 100 % :
Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą punktację:
Oferta nr 1:
TRANSPORT OSOBOWY Paweł Piasecki, Dębianki 27, 87-875 Topólka
Łączna punktacja w kryterium cena: 94,14 pkt
Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,NAFTEX” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska
88-232 Witowo
Łączna punktacja w kryterium cena: 99,59 pkt
Oferta nr 3:
„INTERBUS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń
Oddział Świątniki 10, 88-230 Piotrków Kujawski
Łączna punktacja w kryterium cena: 100,00 pkt
Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający
informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Wójt Gminy Radziejów
dr Marek Szuszman

Do umieszczenia:
- na stronie internetowej Zamawiającego (BIP)
- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

