
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 1 Mechanika Samochodowa –

   Przewóz Osób, Mieczys aw Maciejewski, 59-950 Ruszów, ul. Ratuszowa 4/1.
   Wykonawca z  wa  ofert  na cen  brutto 3,10 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 2 Wykonawcy: MARVEL Polska Sp. z o.o., 66-010 Nowogród Bobrza ski, ul.
    Budowla ców 3.

    Wykonawca  z  wa  ofert  na cen  brutto 3,37 z /km uzyskuj c 459,95 pkt wg oceny
    i  porównania z onych ofert.

3. Oferta nr 3  Wykonawcy - wykluczono  oferenta  ARANIN Spó ka z o.o., 68-200    ary,

    ul. Okrzei 31-33.
     Wykonawca nie za czy  do oferty aktualnego za wiadczenia w ciwego naczelnika

     Urz du Skarbowego oraz w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych.
     Zamawiaj cy wezwa  wykonawc   do uzupe nienia oferty celem potwierdzenia spe nienia

     warunków udzia u w post powaniu (pkt. 10 SIWZ), ale w wyznaczonym terminie
     dokumenty nie zosta y dostarczone.

    W zwi zku z powy szym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP Zamawiaj cy oferenta wykluczy .

4. Oferta Nr 4 Wykonawcy: Przedsi biorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. 66-200 ary,   ul.
    ul. Okrzei 31-33.

    Wykonawca  z  wa  ofert  na cen  brutto 3,26 z /km uzyskuj c 475,45 pkt wg oceny
    i  porównania z onych ofert.

  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 (Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z pó n. zm.).


