Mirosławiec, dnia 12.12.2018r.

GIŚ.271.38.2018.AS.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2018r., poz. 1986) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto
Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 niniejszej ustawy na zadanie pod nazwą: „Przewóz dzieci do
Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu
oraz Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w
Mirosławcu Górnym w 2019 roku wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej
opieki przez opiekunów” wybrano, jako ofertę najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez
Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 54,
78 – 650 Mirosławiec.
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wybrano ofertę ww. Wykonawcy za cenę: 171.050,70 zł łącznie z podatkiem VAT i z
30 minutowym czasem podstawienia pojazdu zastępczego.
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:
Numer
oferty

1.

2.

Nazwa, siedziba i adres
Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Spółka z o.o. w
Wałczu, ul. Wojska Polskiego
54, 78 – 600 Wałcz
Wałeckie Towarzystwo
Przewozowe Grzegorz Lasocki,
„L&S” Sp. jawna, ul. Wojska
Polskiego 105, 78 – 600 Wałcz

Punktacja
przyznana ofertom
w kryterium:
cena – 60%

Punktacja
przyznana ofertom
w kryterium czas
podstawienia
pojazdu
zastępczego w
przypadku awarii –
40%

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

50,97 pkt

40,00 pkt

90,97 pkt

Łączna
punktacja

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych postępowaniach.
Z poważaniem
/-/ Burmistrz Mirosławca

Zamieszczono na stronie internetowej:
www.bip.miroslawiec.pl
w dniu: 12.12.2018r.

