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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego ogłoszonego dniu 17 lipca 2017 roku w Biuletynie Informacji 

Publicznej na zadanie: „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy 

Pozezdrze do szkół i powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych 

wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w okresie od 1 września 

2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający: 

Gmina Pozezdrze reprezentowana przez Wójta Gminy Bohdana Mohyłę 

11-610 Pozezdrze ul. 1 Maja 1a 

Tel. 087/ 427 90 06, fax. 087/ 427 93 33, e-mail: ug@pozezdrze.pl 

Rodzaj zamówienia: usługi dowozu dzieci 

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe 

Nazwa zadania: „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Pozezdrze 

do szkół i powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze 

sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w okresie od 1 września 2017 

roku do 31 grudnia 2017 roku”  

1. Nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta nr 1 – Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 

Toruń, oferując kwotę za wykonanie usługi w wysokości 45.155,60zł brutto.  

2. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

a) Nazwa, siedziba i adres wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie 

wyboru. 

Oferta Nr 1: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń 

Kryterium oceny ofert: 

- cena 100% 

cena brutto: 45.155,60zł brutto 

cena brutto słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć zł i 60/100 

Liczba punktów w kryterium: 100 pkt 

Suma punktów: 100 pkt 

Uzasadnienie: Do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta na realizację zamówienia. 

Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

Nie było takich wykonawców. 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 

     Nie było takich wykonawców. 

Wójt Gminy 

          Bohdan Mohyła  
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