INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Z DNIA 08.08.2019
zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:
Przedmiotem zamówienia jest:
“Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”.
Zamówienie realizowane z podziałem na części:
Część zamówienia nr 1:
„Dowóz dzieci do szkół specjalnych na terenie Miasta Racibórz”.
Część zamówienia nr 2:
„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego przy ul. Rogera 2 w Rudach i dzieci do Przedszkola przy ul. Raciborskiej 17 w Rudach”.
1.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 143.856,00 zł brutto
(cześć zamówienia nr 1: 81.918,00 zł, część zamówienia nr 2: 61.938,00 zł), w tym na rok 2019r.:
36.982,15 zł.

2.

Nazwy ( firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące
ceny i terminu wykonania zamówienia:

Część zamówienia nr 1:
nr
oferty
1

Nazwa firmy i adres

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. Środkowa 5

Cena brutto
w zł
75.850,00 zł

Wiek pojazdu/rok
produkcji
9 lat/
2010 rok

Termin
wykonania

Warunki
płatności

od dnia
02.092019r.
do dnia
26.06.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

Termin
wykonania

Warunki
płatności

od dnia
02.092019r.
do dnia
26.06.2020r.

Zgodnie
z SIWZ

Część zamówienia nr 2:
nr
oferty
1

Nazwa firmy i adres

Cena brutto
w zł

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5

137.640,00 zł

Wiek pojazdu/rok
produkcji
9 lat/2010
rok

3. W terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawcy,
którzy złożyli oferty zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp zgodnie ze
wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Oświadczenie winno zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone do siedziby Zamawiającego
na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska – sekretariat (pokój nr 4 – I piętro) lub poprzez fax na nr faxu 32 419 14 32 lub e-mail: przetargi@umkuznia.pl
z jednoczesnym niezwłocznym przesłaniem drogą pocztową na ww. adres Zamawiającego.

/-/ Paweł Macha
Burmistrz Miasta
……………………………………………………………..
Kuźnia Raciborska, dnia 08.08.2019 r.

