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Gmina Somonino,
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino, pow. Kartuzy. woj. Pomorskie
Tel. (058) 684-11-21 FAX. (058) 684-11-44

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych

Dotyczy: „Zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Somonino w 2020r.”
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz rozdziału 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiadamiam iż w
postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do
szkół na terenie Gminy Somonino w 2020r.” wybrana została:
Oferta Nr 1 Prywatny Transport Autobusowy – Marian Kaczmarek, ul. Siemiana 18, 83-314 Somonino
z oceną 100,00 pkt (60 pkt + 20 pkt + 20 pkt) oraz ceną 221.770,- PLN brutto
- cena biletu 67 zł.
- zakup biletów na dowóz do Szkoły w Borczu i w Somoninie – część I
Oferta Nr 2 ASITRAWEL Adam Grzędzicki, ul. Ceramiczna 10A,83-314 Somonino
z oceną 100 pkt (60 pkt + 20 pkt + 20 pkt) oraz ceną 156.427,20 PLN brutto
- cena biletu 55,08 zł.
- zakup biletów na dowóz do szkoły w Goręczynie – część II
Streszczenie pozostałych ofert.- Na poszczególne części złożono tylko po jednej ofercie.
Zgodnie ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, wybrane oferty są ofertami
najkorzystniejszymi.
Zgodnie z art. 94, ust.2, pkt 1a pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może
być zawarta po publikacji zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyłoniony
Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
Za Zamawiającego
Wójt Gminy
/-/Marian Kowalewski
Do wiadomości:
1. a/a
2. ASITRAWEL Adam Grzędzicki, ul. Ceramiczna 10A,83-314 Somonino,
3. Prywatny Transport Autobusowy – Marian Kaczmarek, ul. Siemiana 18, 83-314 Somonino

