
 

 

 

 

 
IR.271.13.2019.PW                                             Bogatynia, 22.08.2019r. 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 

 

          Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Gmina Bogatynia 

informuje, że w postępowaniu na zadanie pn.: „Przewóz uczniów z opiekunami do jednostek 

oświatowych Gminy Bogatynia w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 3 zadań: 

Zadanie nr 1: Przewóz uczniów z opiekunami do szkół podstawowych na terenie miasta  

i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2019/2020 w terminie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r. 

Zadanie nr 2: Przewóz uczniów z opiekunami do pracowni przyrodniczej i na basen do 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni. 

Zadanie nr 3: Przewóz uczniów z niepełnosprawnością do Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Zgorzelcu z opiekunami” do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

22.08.2019r., do godz. 12:00 złożono 3 oferty (po jednej na każdą część). 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

wynosi: 444.345,00zł brutto (część I - 254.745,00 zł brutto, część II – 58.000,00 zł brutto, 

część III – 131.600,00 zł brutto) 

Zestawienie ofert: 

 

 

Część 1 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Wstępna cena ofertowa 

brutto / Cena 

ryczałtowa biletu 

ulgowego imiennego 

miesięcznego brutto 

Aspekty 

środowiskowe (ilość 

autobusów nie starszych niż 2 

lata i spełniających normę 

Euro6) 

Termin 

płatności 

 

1. 

 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej  

w Leśnej sp. z o.o. 

Baworowo 16F,  

59-820 Leśna 

 

400.987,50 zł 

 

216,75 zł 

 

1 

 

Co 3 

miesiące 

 

 

 

 

 

 

 



Część 2 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Wstępna cena 

ofertowa 

brutto  

Aspekty środowiskowe (ilość 

autobusów nie starszych niż 2 lata i 

spełniających normę Euro6) 

Termin 

płatności 

 

1. 

 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej  

w Leśnej sp. z o.o. 

Baworowo 16F,  

59-820 Leśna 

 

55.440,00 zł 

 

0 

 

Co 3 

miesiące 

 

 

Część 3 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Wstępna cena 

ofertowa brutto / 

Cena ryczałtowa za 

jeden pełny kurs 

brutto  

Aspekty środowiskowe 

(ilość autobusów nie starszych niż 

2 lata i spełniających normę 

Euro6) 

Termin 

płatności 

 

1. 

 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej  

w Leśnej sp. z o.o. 

Baworowo 16F,  

59-820 Leśna 

 

141.000,00 zł 

 

750,00 zł 

 

0 

 

Co 3 

miesiące 

 
Zamawiający informuje jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej  informacji z otwarcia ofert, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ (Załącznik nr 3). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

                                   

                                                                                                    Piotr Wysocki 

 


