
Czerwionka-Leszczyny 26.06.2019 r.  
ZP.271.3.2019 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Dowóz dzieci                      
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 1”. 
 

     Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) przekazuje się 
następujące informacje dotyczące ww. postępowania: 
 
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia wynosi: 56 400 zł brutto tj. 7,50 zł brutto za 1 km przewozu, 
 

2) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
oraz informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych:  
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto za               
1 km przewozu 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres    
gwarancji 

Warunki 
płatności 

   1 
 
 
 
 

Transport - Augustyn 
Teresa Augustyn 
ul. Przechodnia 10A/4 
47-224 Kędzierzyn-
Koźle 

 

7,40 zł Zgodnie 

z SIWZ 

Nie 

dotyczy  

Zgodnie 

z SIWZ 

2 Usługi Transportowe 
„GOLOMB” 
Sławomir Gołomb 
ul. Ściegiennego 12 
43-180 Orzesze 

 5,70 zł Zgodnie 

z SIWZ 

Nie 

dotyczy  

Zgodnie 

z SIWZ 

3 P.U.H „AUTO-TRANS” 
Niećko Henryk  
ul. Głowna 158 B 
44-230 Bełk 

 5,35 zł Zgodnie 

z SIWZ 

Nie 

dotyczy  

Zgodnie 

z SIWZ 

 

3) informacje dodatkowe: rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu 
dzieci, wysokość kary umownej za każdy dzień nie wykonania lub każdy 
przypadek nienależytego wykonania umowy: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Rok produkcji 
pojazdu 

przeznaczonego do 
dowozu dzieci  

Wysokość kary umownej za każdy 
dzień nie wykonania lub każdy 

przypadek nienależytego 
wykonania umowy 

1 
 
 
 
 

Transport – Augustyn 
Teresa Augustyn 
ul. Przechodnia 10A/4 
47-224 Kędzierzyn-
Koźle 

 

2018 
2018 

3% 



2 Usługi Transportowe 
„GOLOMB” 
Sławomir Gołomb 
ul. Ściegiennego 12 
43-180 Orzesze 

        2012 
          

 

3 % 

3 P.U.H „AUTO-TRANS” 
Niećko Henryk  
ul. Głowna 158 B 
44-230 Bełk 

         2018 
          

 

3% 

 
 
Jednocześnie przypomina się, że każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji, zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
 
Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
 

 

 

 


