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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, dziataj^c 
na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.), zawiadamia, ze w przeprowadzonym 
post^powaniu w trybie przetargu nieograniczonego na swiadczenie uslugi w zakresie 
dowozenia uczniow w roku szkolnym 2015/2016 do szkol prowadzonych przez Gmin^ 
Zakrzewo, tj. do Publicznej Szkoly Podstawowej w S^dzinie i Zespolu Szkol w Zakrzewie, 
w sklad ktorego wchodzi Publiczna Szkola Podstawowa w Zakrzewie, Publiczne Gimnazjum 
im. Jana Kasprowicza oraz Publiczne Przedszkole "Usmiech malucha" w Zakrzewie, wybrano 
jako najkorzystniejsz^ ofert? zlozon^ przez wykonawc?: A U T O - T R A N S , Ewelina Adamska, 
ul. F. Chopina 4/21, 88 - 200 Radziejow. 

Wykonawca ten zlozyl ofert? z najnizsz^ cen^ w tym post^powaniu, nie podlegaj^c^ 
odrzuceniu i spelniaj^c^ warunki udzialu w post^powaniu okreslone w art. 22 ust. 1 wyzej 
cytowanej ustawy oraz w rozdziale I pkt 5 specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. 

Jednoczesnie Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko -
pomorskie zawiadamia, ze w post^powaniu tym zlozyli oferty wykonawcy: 
Oferta nr 1 zlozona przez: AUTO-TRANS, Ewelina Adamska, ul. F. Chopina 4/21, 88 - 200 
Radziejow - punktacja przyznana ofercie w kryterium cena wynosi 95,00 pkt, punktacja 
przyznana ofercie w kryterium rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci 
wynosi 0,00 pkt, l^czna punktacja wynosi 95,00 pkt. 
Oferta nr 2 zlozona przez: Przedsi^biorstwo Handlowo-Uslugowe „NAFTEX" spolka jawna, 
Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88 - 232 Witowo - punktacja przyznana ofercie 
w kryterium cena wynosi 92,37 pkt, punktacja przyznana ofercie w kryterium rok produkcji 
pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci wynosi 0,00 pkt, l^czna punktacja wynosi 92,37 
pkt. 

Do umieszczenia: 
- na stronie intemetowej zamawiaĵ cego 
- w miejscu publicznie dost̂ pnym w siedzibie zamawiaĵ cego 


