
Nasz znak: SSC.271.5.2.2011.ZZ                                                          z dnia, 01.12.2011 r.

Oferenci
bior cy udzia  w post powaniu
wg rozdzielnika

Sprawa: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do post powania
              przetargowego zadania pn. “Dowo enie dzieci do szkó  na terenie gminy I owa”.

       Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówie  Publicznych niniejszym zawiadamiam
Wykonawców, którzy z yli oferty do w/w post powania przetargowego.

1. Wybrana zosta a oferta najkorzystniejsza Wykonawcy:
    Oferta Nr 2 - Przedsi biorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. 66-200 ary, ul. Okrzei 31-33.
    Wykonawca z  wa  ofert  na cen  brutto 3,29 z /km uzyskuj c 500 pkt wg oceny
    i porównania z onych ofert.
    Przy wyborze oferty Zamawiaj cy bra  pod uwag  zgodnie z og oszeniem i SIWZ pkt 15 jedno
    kryterium - najni sza cena brutto za 1 km z VAT”.

2. Oferta Nr 1 wykonawcy Firmy Us ugowo-Handlowej, Jacek Maciejewski, 59-950 Ruszów, ul.
    Ratuszowa 4/1, zosta a odrzucona ze wzgl du na brak przelewu w okre lonym w SIWZ czasie..
    Zgodnie ze SIWZ pkt. 8.3. „termin wnoszenia wadium up yn  w dniu sk adania ofert to jest
    30.11.2011 r. do godz. 12.00”.
    Wadium w kwocie 5.000,00 zl wp yn o na konto tut. Urz du zgodnie z przed onym przez Bank
    za wiadczeniem w dniu 30.11.2011 r. o godz. 15.06.

   Wykonawcom bior cym udzia  w post powaniu je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
dozna  lub mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów Ustawy
przys uguj rodki ochrony prawnej Dzia u VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówie  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.).

Otrzymuj :
1. Przedsi biorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. 68-200 ary, ul. Okrzei 31-33
2. Firma Us ugowo-Handlowa, Jacek Maciejewski, 59-950 Ruszów, ul. Ratuszowa 4/1.
    (w za czeniu ksero za wiadczenia z banku).
3. a/a


