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RWVI.271 .II.2020

INFORMA CJ A Z OTWARCIA OFERT

z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
poz. 1843 zę zm.), Zalrtawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 86

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy
(Dz. U. z2019 r.,
ust.3i4ustawyPzp.

Otwarcie ofert dla zadaniapn.: ,,Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżajqcych
do szkół na terenie gminy Sędziejowice w olcresie od ] września 2020r. do 25 czerwco 202l r",
które odbyło się w dniu 29lipca2020 r. o godz.10:30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczylń kwotę, jaką załnierza przeznaczyĆ na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości |59 547,64 zł (brutto).
Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia ż9.07 .2020 r. do godz. 10:00 ofertę
złożylinastępuj ący Wykonawcy :

L.
p.

1

cena brutto

Nazwa oraz adtes Wykonawcy

Wiek
autobusów

Dodatkowa
usługa

do 14 dni od
dnia
otrzymania

Przedsiębiorstwo Komunikacj i
Samochodowej Wieluń sp. z o.o.
ul. Traugutta 53
98 - 300 Meluń

I]9 38I,30 zł

4 autobusy

1300 km

AI]TOKARCZYK Sławomir
2.

Tokarczyk
Sędziejowice - Kolonia 10E lok.
98 - 160 Sędziejowice

Warunki
płatności

1

I39 944,00 zł

13

autobusów

1000 km

prZęZ

płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT
do 14 dni od
dnia
otrzymania
ptzez
płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczęnia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazule Zamawiającemu oświadczenie o przynależnoŚci lub
braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy
PZP. Wraz zę złożeniem oświadczenia, Wykonawca możę przedstawić dowody, że puwiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zal<łócenia koŃurencji w postępowaniu o {{zielenie
zamówienia,propozycja treści oświadczeniazostałazamieszczona w załączniku nr 4 SIW
T
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