
GZEAS.261. 2 .2014                                                                    Miechów- Charsznica,2014-08-06

                                                             ZAWIADOMIENIE  

                           O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług w zakresie 

dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w formie zakupu 

biletów miesięcznych w okresie  od 01.09.2014  do 26.06.2015r.  w dni nauki szkolnej 

               Numer ogłoszenia 243234-2014

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający 

informuje ,że w prowadzonym  postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę :
                                        Przewóz Osób i Towarów 

                                  Niklewicz Marek

                                        32-250 Charsznica ul. Pomowska 2/2

            

 Uzasadnienie wyboru: 

      Oferta ważna , otrzymała maksymalną  ilość punktów.

       Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

             podpisania umowy w terminie do dnia  14.08.2014r.

             Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz 

             Kodeks Cywilny.

             W prowadzonym  postępowaniu złożono następujące oferty :

           -     Przewóz Osób i Towarów  Niklewicz Marek

                 32-250 Charsznica ul. Pomowska 2/2

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający 

informuje , że w  prowadzonym  postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

2. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje ,że w  prowadzonym  postępowaniu nie zostali  wykluczeni  żadni 

Wykonawcy.

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego , Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(odwołanie , Skarga do Sądu) wobec czynności:

1. wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

2. odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o:

1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu , lub

2. zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania : 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem 

lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia jeśli zostało 

wysłane pisemnie.



Informacje dotyczące środków  ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony 

prawnej” , art. od 179 do 198g (tj. Dz. U. z 2013r.  poz.  907)

                                                                          mgr inż. Jan Żebrak

                                                                    Kierownik Zamawiającego


