
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 384046-2011 z dnia 2011-11-17 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu dzieci do szkó  na terenie gminy I owa od stycznia do grudnia bez miesi ca lipca i
sierpnia. Warunki dowozu dzieci: - zapewnienie dwóch autobusów o liczbie miejsc siedz cych...
Termin sk adania ofert: 2011-11-30

owa: Dowo enie dzieci do szkó  na terenie gminy I owa
Numer og oszenia: 428926 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011

OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP: 384046 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks 0-68 368 14 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dowo enie dzieci do szkó  na terenie gminy I owa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu dzieci do szkó  na terenie gminy I owa od

stycznia do grudnia bez miesi ca lipca i sierpnia. Warunki dowozu dzieci: - zapewnienie dwóch autobusów o liczbie miejsc siedz cych

cznie z kierowc  co najmniej 41 miejsc ka dy i jednego autobusu o liczbie miejsc siedz cych cznie z kierowc  co najmniej 21 miejsc, -

dojazd do miejsca wiadczenia us ugi przewozu odbywa  si  b dzie na koszt Wykonawcy, - redni miesi czny przebieg trzech autobusów

ok. 7.400 km (przebieg kilometrów waha si  w granicach od 4.200 km do 9.100 km miesi cznie, - dowo enie odbywa  si  b dzie wg

harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Gimnazjum w I owej, - autobusy mog  by  dodatkowo wykorzystywane wg stawki nie

przekraczaj cej stawki jak za przewozy szkolne, jako autokary wycieczkowe po uzgodnieniu z poszczególnymi dyrektorami szkó  i

przedszkola.

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PKS S.A., ul. Okrzei 31-33, 68-200 ary, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 3,00 PLN.



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 3,29

Oferta z najni sz  cen : 3,29 / Oferta z najwy sz  cen : 3,29

Waluta: PLN.


