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Czerwionka-Leszczyny 22.07.2021 r.  

 
ZP.271.1.11.2021 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, 

Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły 

Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa Nr 3 

 

     Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje 
następujące informacje dotyczące ofert, które zostały złożone i otwarte                            
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
Oferta Nr 1  
 

1) nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy: 

 
MK TRANS USŁUGI PRZEWOZOWE MARIUSZ KUŚMIREK 
ul. Ogrodnicza 16 
44-240 Żory 

 
2)  cena brutto za 1 km przewozu: 9,00 zł 

3) rok produkcji pojazdów przeznaczonych do dowozu dzieci:  

a) trasa Przegędza: 2010  

b) trasa Dębieńsko: 2002 

4) wysokość kary umownej za każdy dzień nie wykonania lub każdy przypadek 

nienależytego wykonania umowy: 3 % 

5) ilość opiekunów skierowanych  do realizacji zamówienia: 

a) na trasie Przegędza -: 1 opiekun, w tym 1 opiekun przeszkolony                        

z pomocy przedmedycznej lub posiadający dyplom pielęgniarki/ 

pielęgniarza zawodowego, 

b) na trasie Dębieńsko - 1 opiekun, w tym 1 opiekun przeszkolony                    

z pomocy przedmedycznej lub posiadający dyplom pielęgniarki/ 

pielęgniarza zawodowego 

Oferta Nr 2 
 

1) nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy: 
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Usługi Transportowe GOLOMB Sławomir Gołomb 
ul. Ściegiennego 12 

          43-180 Orzesze 
 

2)  cena brutto za 1 km przewozu: 7,50 zł   

3) rok produkcji pojazdów przeznaczonych do dowozu dzieci:  

a) trasa Przegędza: 1999 

b) trasa Dębieńsko: 2005 

4) wysokość kary umownej za każdy dzień nie wykonania lub każdy przypadek 

nienależytego wykonania umowy: 3 % 

5) ilość opiekunów skierowanych do realizacji zamówienia: 

a) na trasie Przegędza: 1 opiekun, w tym 1 opiekun przeszkolony                                         

z pomocy przedmedycznej lub posiadający dyplom pielęgniarki/ 

pielęgniarza zawodowego, 

b) na trasie Dębieńsko: 1 opiekun, w tym 1 opiekun przeszkolony                         

z pomocy przedmedycznej lub posiadający dyplom pielęgniarki/ 

pielęgniarza zawodowego 

Oferta Nr 3 
 

1) nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy: 
 

         DARTOUR Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Kościuszki 2/18 
47-400 Racibórz 

 
2) cena brutto za 1 km przewozu: 9,50 zł   

 
3) rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci:  

 
a) trasa Przegędza: 2020 

b) trasa Dębieńsko: 2018 
 

4) wysokość kary umownej za każdy dzień nie wykonania lub każdy 
przypadek nienależytego wykonania umowy: 3 % 
 

5) ilość opiekunów skierowanych do realizacji zamówienia: 
 
a) na trasie Przegędza: 1 opiekun, w tym 1 opiekun przeszkolony                                         

z pomocy przedmedycznej lub posiadający dyplom pielęgniarki/ 

pielęgniarza zawodowego, 
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b) na trasie Dębieńsko: 1 opiekun, w tym 1 opiekun przeszkolony                                         

z pomocy przedmedycznej lub posiadający dyplom pielęgniarki/ 

pielęgniarza zawodowego. 

 

 

         Burmistrz 
         Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
             Wiesław Janiszewski 

 


