
Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576 Mińsk Mazowiecki, dnia 2l.08.2020 r.

2.27l .1.14.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA REALIZACJIć ZADANIA

,rZakap biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy
Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 202012021"

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia}9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. IJ. z 2019 t., poz. 1843) Zamawiający informuj e, Że w wyniku ptzetargu

nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania wybrano ofertę złożoną ptzez:

PKs (soKoŁÓw'' w
Sokołowie Podlaskim S.A.

ul. Ząbkowska 2
08_300 Sokołów Podlaski

Zaofercw ana ptzez Wykonawcę cena brutto wynosi : 32l 7 87 r30 zł

Termin płatności faktury: 30 dni.

oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie

przyjętych ptzezZamawiającego kryteriów oceny ofert zostałalznana jako najkorzystniejsza

i otrzymała spośród wszystkich waznych ofert najwyŻsząliczbę 100 punktów.

Ww. oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumięniu art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zanówięil

publicznych.



Informacja o złożonych ofertach:

Lp Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto oferty

Termin płatności
prawidłowo
wystawionej faktury
(w dniach)

Liczbapunktów
uzyskanych przez

daną ofertę
wyliczona wg

wzoru:
Ę+K1+Kł

K.-liczba punktów
tzyskanychprzez

daną ofertę w
kryterium,,Cena

oferty brutto"

Kr- liczba punktów
uzyskanych przez
daną ofertę w
kryterium " Termin
płatności
prawidłowo
wystawionej
faktury"

I Usługi Transportowe
Przewóz osób
Bogdan Raniszewski
ul. Janusza Korczaka 12
07-200 Wyszków

5lI 340,04 zł 30 dni
16,76 pkt

37,76 pkt 40 pkt

., BAGS Sadoch & Gąsior
Spółka jawna
ul. Kopernika 3

05-307 Dobre

'740 029,39 zł 30 dni
66,09 pkt

26,09 pkt 40 pkt

P.T.H.U. ,,DAR.BUS''
Dariusz Denis
ul. Szkolna 15

07-I30 Łochów

5Ż4 537,86zł 30 dni
76,81pkt

36,81 pkt 40 pkt

4. PKS *SoKoŁoW'' w
Sokołowie Podlaskim
s.A.
ul' Ząbkowska 2

08-300 Sokołów
Podlaski

3ŻI 787,30 zł 30 dni

100 pkt

60 pkt 40 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawatta na podstawie art. 94 ust.

I pVJ 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty.

Sprav,ę prou,ad:i:

14tgdttlenu Kruk
tel. 25 75ó 25 2 ]

p rze t a r gi (iiin i n s ln a z o v ie c ki. p t

Piechoski


