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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina -  na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej pzp, 
przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług 
transportowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina 
wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowozu według VII (siedmiu) części zamówienia.”: 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  768 268,80 PLN brutto, w tym: 

1) dla części I: 70 761,60 PLN brutto; 

2) dla części II: 161 740,80 PLN brutto; 

3) dla części III: 111 196,80 PLN brutto; 

4) dla części IV: 111 196,80 PLN brutto; 

5) dla części V: 111 196,80 PLN brutto; 

6) dla części VI: 101 088,00 PLN brutto; 

7) dla części VII: 101 088,00 PLN brutto; 

2. do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 19 sierpnia 2019 r.,  
godz. 12:00 - złożono  4 nw. oferty: 

1) oferta oznaczona nr 1 została złożona przez Wykonawcę BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO  
I TRANSPORTU ELKOTUR-BIS Elżbieta Kopczyńska, ul. Przesmyk 6/1, 62-095 Murowana Goślina. 
Wykonawca złożył ofertę dla: 

− CZĘŚCI/ZADANIA III 

a) informacje zawarte w złożonej ofercie, w zakresie dotyczącym CZĘŚCI III: 

− cena za 1 km świadczenia usługi: brutto 10,80 PLN; 

− termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia od 
dnia 1 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku; 

− warunki płatności: Wykonawca akceptuje w całości projekt umowy załączony do SIWZ, w tym 
dotyczący  warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury 
wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem 
odbioru usługi do siedziby Zamawiającego; 

Murowana Goślina, 19 sierpnia 2019 r. 
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2) oferta oznaczona nr 2 została złożona przez Wykonawcę FIRMA TURYSTYCZNO-TRANSPORTOWA 
ELKOTUR TADEUSZ KOPCZYŃSKI, ul. Przesmyk 6/1, 62-095 Murowana Goślina.. Wykonawca złożył 
ofertę dla: 

− CZĘŚCI/ZADANIA V, 

a) informacje zawarte w złożonej ofercie, w zakresie dotyczącym CZĘŚCI V: 

− cena za 1 km świadczenia usługi: brutto 11,88 PLN; 

− termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia od 
dnia 1 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku; 

− warunki płatności: Wykonawca akceptuje w całości projekt umowy załączony do SIWZ, w tym 
dotyczący  warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury 
wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem 
odbioru usługi do siedziby Zamawiającego; 

3) oferta oznaczona nr 3 została złożona przez Wykonawcę TELE BUS Przewozy Okazjonalne  
i Turystyczne Paulina Frąckowiak, Długa Goślina 5a, 62-095 Murowana Goślina. Wykonawca złożył 
ofertę dla: 

− CZĘŚCI/ZADANIA II, 

− CZĘŚCI/ZADANIA VI, 

a) informacje zawarte w złożonej ofercie, w zakresie dotyczącym CZĘŚCI II: 

− cena za 1 km świadczenia usługi: brutto 10,67 PLN, 

− termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia od 
dnia 1 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku; 

− warunki płatności: Wykonawca akceptuje w całości projekt umowy załączony do SIWZ, w tym 
dotyczący  warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury 
wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem 
odbioru usługi do siedziby Zamawiającego; 

b) informacje zawarte w złożonej ofercie, w zakresie dotyczącym CZĘŚCI VI: 

− cena za 1 km świadczenia usługi: brutto 11,08 PLN, 

− termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia od 
dnia 1 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku; 

− warunki płatności: Wykonawca akceptuje w całości projekt umowy załączony do SIWZ, w tym 
dotyczący  warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury 
wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem 
odbioru usługi do siedziby Zamawiającego; 

4) oferta oznaczona nr 4 została złożona przez Wykonawcę Przewozy Pasażerskie KRYSTIAN 
LUDWICZAK, ul. Krańcowa 1/14, 64-610 Rogoźno. Wykonawca złożył ofertę dla: 

− CZĘŚCI/ZADANIA I, 

a) informacje zawarte w złożonej ofercie, w zakresie dotyczącym CZĘŚCI I: 

− cena za 1 km świadczenia usługi: brutto 28,30 PLN, 

− termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia od 
dnia 1 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku; 

− warunki płatności: Wykonawca akceptuje w całości projekt umowy załączony do SIWZ, w tym 
dotyczący  warunków oraz terminów płatności w szczególności w zakresie terminu płatności faktury 
wynoszącego 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem 
odbioru usługi do siedziby Zamawiającego. 
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3. Na podstawie art. 24 ust. 7 pkt 11 pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenia zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do formularza oferty. 

 
 

 

W imieniu Zamawiającego: 

Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
 

 
 
 
 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
i Środków Zewnętrznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce publikacji: 
1) http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne/  
2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

Kierownik Biura 
Zamówień Publicznych  

i Środków Zewnętrznych 

 


