
 

         
GMINA  BOGATYNIA 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 
fax. (75) 7725 379 

       _____________________________________________________________________   
Nr referencyjny: IZO.271.18.2018.PW                                                 Bogatynia, 30.08.2018r. 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu gminy 

Bogatynia w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r., oraz organizacja 

dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie 

od 03.09.2018r. do 21.06.2019r.” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały 

wybrane oferty z nr 1 złożona przez:  

Część I 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej,  

ul. Baworowo 16F, 59-820 Leśna 

Wstępne wynagrodzenie brutto – 418.608,00zł.,  

Ryczałtowa cena brutto za jeden ulgowy imienny bilet miesięczny - 137,70zł 

Kryterium termin płatności faktur - 26 dzień miesiąca.  

Termin realizacji zamówienia – od 03.09.2018r. do 21.06.2019r. 

Uzasadnienie wyboru : 

Oferta z najniższą ceną ofertową brutto, uzyskały największą ilość punktów wg kryteriów oceny: 

- cena ofertowa brutto – 60pkt; 

- zaoferowany termin płatności faktur – 40pkt.. 

 

Część II 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej,  

ul. Baworowo 16F, 59-820 Leśna 

Wstępne wynagrodzenie brutto – 49.850,00zł.,  

Kryterium termin płatności faktur - 26 dzień miesiąca.  

Termin realizacji zamówienia – od 03.09.2018r do 21.06.2019r. 

Uzasadnienie wyboru : 

Oferta z najniższą ceną ofertową brutto, uzyskały największą ilość punktów wg kryteriów oceny: 

- cena ofertowa brutto – 60pkt; 

- zaoferowany termin płatności faktur – 40pkt.. 

Wykonawcy wykluczeni: --- 

Oferty odrzucone: --- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny i łączną punktację. 

Część I 

Część II 

 

 

 

 

       Zatwierdzam 

                                                                                                                                       BURMISTRZ 

                                                                                                                             Miasta i Gminy Bogatynia 

  

         mgr Andrzej Grzmielewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:    
1. strona www.bogatynia.pl 

2. a/a 
 

 
Sprawę prowadzi:    Wydział Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  

Komisja Przetargowa    ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia 
Tel. 0 75 77 25 372                                                                
e - mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl          
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