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INFORMACJA

O WYEORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.r posiqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer

zadania: Swiadczenie us+ug przewozowych dzieci do szk6l

Sierakowice w okresie od 03,09.2018r. do 21.06.2019r. poprzez

Sierakowice ulgowych bilet6w miesiqcznych,

1. Dzia+ajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pki. 1) Prawa zam6wieri

prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamOwienia

wykonawcq:

Mieczyslaw Tryba Firma ,,ALBATRoS", N4ojusz 12 B, 83-334 Miechucino.

Ljzasadnienie wyboru: 0ferla najkorzystniejsza wybrana zosiala zgodnie

podstawie kryieri6w oceny oFert okre(lonych w Specytikacji lstotnych

ot zy-ala 1.JWy2 zq | .zbe pJnkt6w zgodn e 7e wTo em op san/n r.{,

zam6wienla.

W prowadzonym poslqpowaniu zlo2ono nastepujqce oierlyl

z art. 91 ust. 1 us

Warunk6w ZamOwl

Specyfikacji istotnyc

2. Dzia+ajqc na podstawie arl. 94 usi. 2 pkt 1) lii a) Prawa zarn6wieri publicznych, w zwiqzku

oferta nr 'l:
Nazwa wykonawcy, Mieczyslaw Tryba Firrna ,,ALBATRoS",
Adres Wykonawcyr Mojusz 12 B, 83-334 filiechucino.

Punkt. dla kryi. Cena: 60.

Punkl. dla kryt. termin ptatno<ci faklury 40.

Punklacja - suma: 100.

niiriejszym poslepowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zfo2ono lylko je

podpisanie umowy mo2liwe bQdzie po dopelnieniu wszelkich FornralnoSci. Proszq o konlakt

zawarcia pEedmiolowej umowy, do dnia 30.07.2018 r.

Srodki och.ony prawnej:

0d niiriejszej declzji zamawiajqcego, wykonawcy przystugujq (rodki ochrony prawnej (odwot

do Sqdu) wobec czynno(c I

1) wykluczenla wykonawcy z poslQpowania o udzielenie zam6wieniai

2) odrzucenia olerty wykonawcy

3) wyboru najkorzysLniejszej oferty

ca 2018 r.
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W pozosta.lych przypadkach odwolanie nie przysluguje.

Wykonawca mo2e r6wnie2 w terminie przewidzianym do

zamawraJqcego ol

1) niezgodnej z pfl episami uslawy czynno(ci podjetej przez zamawrajqcego w
postQpowaniu, lub

2) zaniechaniu czynnoici, do ki6rej zamawiajqcy jesl zobowiqzany na podstawie uslawy,
przysluguje w niniejszym posiqpowaniu odwolanie.

Informacje dolyczqce (rodk6w ochrony prawnej znajdujq siq Specyrikacji istoLnych warunk6w
oraz w Dziale Vl Prawa zam6wiei publicznych "Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
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