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271.2.5 .2017

Zakrzewo, 9 sierpnia2017 r.

Dotyczy:   przetargu   nieograniczonego   na   świadczenie   usług  w   zakresie   dowożenia
uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do szkól prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.

Na  podstawie  art.   86  ust.   5  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.  U.  z 2015  r., poz.  2164 z późn.  zm.),  Gmina Zakrzewo, ul.
Leśna 1, 87 -707 Zakrzewo, woj. kujawsko -pomorskie, infomuje:
1.  Kwota, jaką zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia wynosi  150  000,00  zl
brutto.
2.  Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w teminie,  a także ceny, termin

wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
Nr Fimia     oraz     adres Cena     oferty Temin Okres Warunki płatności
oferty wykonawcy brutto w zł Wkonaniazamówienia gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo

206 460,00 zł
Rok         szko lny

Temin            płatno śc i
Komunalne faktuy 30 dni od dnia
SANIKONT 2017/2018,        tj. otrzymani a           przez
Radosław     Kostuch od   4.09.2017   r. Zamawiającego
Sikorowo 25A do 29.06.2018 r. prawidłowo
88-101  Inowrocław wystawionej faktuy

2.

Przedsiębiorstwo

138 384,00 zł
Rok         szko lny

Temin            płatno śc i
Handlowo- faktuy 30 dni od dnia
Usługowe 2017/2018,        tj. otrzymani a           przez
„NAFTEX"     spółka od   4.09.2017   r. Zamawiającego

jawna, Jan Adamski, do 29.06.2018 r. prawidłowo
Jadwiga     Adamska,88-232Witowo wystawionej fktury

3.

AUTO-TRANS,

135  594,00 zł

Rok         szko lny Temin            płatno śc i
Ewelina 2017/2018,        tj. fktury 30 dni od dnia
Centkowska,   ul.    F. od   4.09.2017   r. otrzymania           przez
Chopina    4/21,    88- do 29.06.2018 r. Zamawiaj`ącego
200 Radziejów prawidłowowystawionej faktury

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust.  1 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity:  Dz.  U.  z 2015  r.,  poz.  2164   późn.  zm.),  Gmina Zakrzewo,  ul.
Leśna   1,   87   -   707   Zakrzewo,   informuje,   Że   Wykonawca  w  terminie   3   dni   od   dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej  infomacji, o której mowa w art.  86 ust. 5, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23.


