Sędziej owi ce, 5 grudzięń 20 I 6r.

RW.VI.271 ,25.2016

INFORMACJ A Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy

z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówięń publicznych
(Dz. U. z2075r., poz.2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, o ktorych mowa w art.86

ust.3i4ustawyPzp.

Otwarcie ofert dla zadanl,apn.:,,Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających
do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 20l7r, do 23 częTwca2OI7r. ",
które odbyło się w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 10:30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamletza pTzęznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości 200 000zł (brutto) w okresie od 01 .0I.20I1r. do
3I.I2.2011r., w tym 120 000 zł (brutto) w okresie od 01.01 .20I7r, do 23.06.ż017r.
Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.12,2016r. do godz. 10:00 oferty
złożylt następuj ący Wykonawcy :

L.
p.

1

Nazwa oraz adres
Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej
zduńska wola
Sp. z o.o.
ul. Łaska 36
98-220 Zduńska Wola

Przedsiębiorstwo
Usług Transportolyych
100-MIL
2. Bierzanowski Spółka
Jawna
ul. Ogrodowa 13
97-400 Bełchatów

cena brutto

I0]

594,22

zl

II0 814,84 zł

Aspekt
Wiek
środowiskowy autobusów

nie dysponuje
żadnym
pojazdem

nie dysponuje
żadnym
pojazdem

3 autobusy

Aspekt
społeczny

4 pełne

etaty

89 094,00 zł

brak
informacji

nie krótszy
ntż 14 dni od
dnia
otrzymania
przęz płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

brak
informacji

nie krótszy
ntż 14 dni od
dnia
6 pełnych otrzymania
przęz płatnika
etatów
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

4 autobusy

nie krótszy
niz 14 dni od
dnia
otrzymanta
przez płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędzieiowice-Kolonia
10E lok.1
98-160 Sędziejowice

Warunki
płatności

3 pełne

etaty

Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej w
4.
Bełchatowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
97-400 Bełchatów

99 852,00 zł

nie dysponuje
żadnym
pojazdem

4 autobusy

3 pełne

etaty

nie krótszy
niż 14 dni od
dnia
otrzymanta
pIzęz płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zafi\eszczęnia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenle o przynależnościlub
braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 wt,1 pkt. 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożęnięm oświadczęn|ąWykonawca możę przedstawić dowody, ze powiązani,a
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zal<łscenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówieni a, propozycja treści oświadczenia zostŃa zamleszczona w załacznlku rlr 4 SIWZ.

Kotarski

