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Pacyna, dnia 23 sierpnia 2012 r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania przetargowego - Przewóz uczniów do Zespołu Szkół

ogótnokształcących i Przedszko|a Samorządowego w Pacynie w
roku szkolnym 201212013.

Zamawiający - Gmina w Pacynie, zgodnie z ań.92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień pub|icznych z p-óin. zmianami (tekst jedno|ity -

Dz.|J. z 2-010 roku Nr 1 13 poz' 759) informuje, że w wyniku postępowania przetargowego W
trybie przetargu nieograniczonego na przewóz uczniów do Zespołu Szkół
oiolnorsztaicącycń i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym
zdt zt zo,l s j.w. wyb ra n o ofeńę złoŻoną przez'. P rzeds iębi orstwo Kom u n i kacj i
Samochodówej ń Gostyninie Spółka zo.o., ul. 18.go Stycznia 36,09.500 Gostynin.

Uzasadnienie:
Na podstawie kryterium okreśtonego w S|WZ za na1korzystniejszą uznano ofeńę zlłoŻoną
przezwlw firmę za cenę brutto. 79.943,76 zł.

ofeńa zawierata najnizszą cenę spośród ofert, nie podlegających odrzuceniu'
W zatączeniu przósytamy druki: ,,Zbiorcze zestawienie ofeń'' i ,,Streszczenie oceny i
porównan i a złoŻony ch ofe ń''.

Jednocześnie Zamawiający informuje o wyk|uczeniu z postępowania Wykonawcy: Usługi
Transportowe Piotr Kępka, Wojszyce 74,99-311 Bedlno.

Uzasadnienie Prawne:
^r1% ust'2 pkt 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktvczne :
Wykonawca w wyznaczonym
przedmiotowym postępowaniu,
postępowaniu, zgodnie z S|WZ.
ofeńę Wykonawcy wyk|uczonego

Rozdzielnik:

terminie nie uzupełnił dokumentów wymaganych W
potwierdzających spełnienie warunków udziału W

uzna1e się za odrzuconą - art. 24 ust. 4 ustawy _ Pzp

W ce|u podpisania umowy o rea|izację zamówienia, zapraszamy uprawnlonego
przedstawiciela wybranego wykonawcy do siedziby Urzędu Gminy W Pacynie, u|.
WyzwoleniaT,w dniu 31 .08.2012r., ogodz. 10.00.
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,|' Usługi Transpońowe Piotr Kępka, Wojszyce 74,99-3,|,| Bed|no.
z' Przejsiębiorstwo Komunitaiji samochodowej w Płocku Spółka Akcyjna, u|. Bie|ska 53, 09400 Płock
.. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka z o.o., u|' Il| Jana Sobieskiego

79, 96-1 00 Skierniewice
4. Przedsiębiorstwo KomunikacjiSamochodowejw Gostyninie Spółka zo,o', ul' 18-go Stycznia 36,

09-500 GostYnin


