
GMINA CZERMIN
39-304 Czerm in

NIPS]

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicmego' Numer sprł$T: ln.271.4.2014r. Nazwa
zadania: Dowóz uczDiów do szkól podstawowycb i gimnazjum z t€r€nu Gminy cz€rmin w roku
szkolnym 2014/2015 wrs'z z ollwozer[

l ' Działając na podstawie ań' 92 ust. 1 pkt. l ) Prawa zamówień publicmych Żamawiający informuje,
i€ w prowadzonym postępowaniu {ybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofeĘ złożoną
przez wykonawcę:

Firma Produkcyjno_UŚługowo_Eandlowa Janusz Kapinos
33-230 szczucin 

' 
słupi€c 328

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystnie.jsza ofeńa

Wybmny wykonawca obowiązany.jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2014-08-25.

Podstawą prawną dokonanego vyborujest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks c}'wilny

w prowadzonym postępowaniu złożono następując€ oferty

Lp.: 1.

Nazwa wykonawcy:
Janusz Kapinos
Adres wykonawcy:
Stupiec 328
cena ofelty brutto: 899,64 zł /dzień pfzgwozl.,
Liczba pk' w Ęłeńum cena: l00

2' Działając na podstawie ań. 92 ust' l pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuj€, Źe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrŻucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie ań. 92 ust. l pkt' 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadŻonym postępowaniu nie zostali wykluczeni iadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt' 4) Prawa zamówień publicmycb zamawiający informuje,
że podpisanie umowy Ż wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich
formalności po upł1'wie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyboże
najkolzystniejszej ofeńy'

Środki ochrony prawnej
od niniejsz€.j decyzji zarnawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie'
Skarga do Sądu) wobec czynności:
l) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia ofęńy wykonawcy
w pozostałych prz}padkach odwołanie nie przysfuguje.

Firma Plodukcino-Usługowo-Handlowa

33-230 Szczucil



wykonawca moż:e w terminie przewidzianym do wniesienia odwołałia poinformować zamawiającego
o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy cŻynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2) zaniechania cz,1nności, do któIej zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na któIe nie przysługuje w niniejsz'm postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drcgą
eleknoniczną, lub 1 0 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienią jeżli zośało ono przesłane
pisernnie.
lnformacje dotycące środków ochrony Prałnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia omz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych ,,Srodki ochfony prawnej'', art. od l79 do
l98g (r. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)


