
Gmina Rytwiany          Rytwiany, 13.08.2019 r. 

ul. Staszowska 15 

28- 236 Rytwiany 

OR.4464.5.2019.MZ 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w przetargu nieograniczonym na: 

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku 

szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych” 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający  informuje:  

I. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku 

szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych- część 1” 

 

Ia. Na sfinansowanie części 1 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:           

46 000,00 zł brutto 

Ib. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także: ceny, terminy 

wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 

[zł] 

 

Termin wykonania 

zamówienia  

Czas podstawienia 

zastępczego środka 

transportu 

Warunki 

płatności 

oraz  

Termin 

płatności 

 

Okresy 

gwarancji 

1 

 

Usługi Transportowe 

SOCAR II Dominik Sobczyk 

ul. Jodłowa 24, 28-200 Staszów 

63 744,00 

 

02.09.2019r.- 

26.06.2020r. 
20 min. 

 

Zgodnie z 

SIWZ 

30 dni 

 

nie dotyczy 

 2 
 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej  

w Staszowie Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 51 
28-200 Staszów 

 

54 682,00 
02.09.2019r.- 

26.06.2020r. 
20 min 

Zgodnie z 

SIWZ 

30 dni 

nie dotyczy 

 

 

 



II. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku 

szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych- część 2” 

 

IIa. Na sfinansowanie części 1 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:           

46 000,00 zł brutto 

IIb. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także: ceny, terminy 

wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 

[zł] 

 

Termin wykonania 

zamówienia 
 

Czas podstawienia 

zastępczego środka 

transportu 

Warunki 

płatności oraz  

Termin 

płatności 

 

Okresy 

gwarancji 

1 

 

Usługi Transportowe 

SOCAR II Dominik Sobczyk 

ul. Jodłowa 24, 28-200 Staszów 

65 600,00 

 

02.09.2019r.- 26.06.2020r. 
20 min. 

 

Zgodnie z 

SIWZ 

30 dni 

 

nie dotyczy 

 2 
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej  

w Staszowie Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 51 
28-200 Staszów 

 

56 274,00 02.09.2019r.- 26.06.2020r. 20 min 

Zgodnie z 

SIWZ 

30 dni 

nie dotyczy 

 

III. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku 

szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych- część 3” 

 

IIIa. Na sfinansowanie części 1 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:           

38 000,00 zł brutto 

IIIb. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także: ceny, terminy 

wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 

[zł] 

 

Termin wykonania 

zamówienia  

Czas podstawienia 

zastępczego środka 

transportu 

Warunki 

płatności 

oraz  

Termin 

płatności 

 

Okresy 

gwarancji 



1 
 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej  

w Staszowie Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 51 
28-200 Staszów 

 

47 226,00 
02.09.2019r.- 

26.06.2020r. 
20 min 

Zgodnie z 

SIWZ 

30 dni 

nie dotyczy 

 

IV. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku 

szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych- część 4” 

 

IVa. Na sfinansowanie części 1 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:           

38 000,00 zł brutto 

IVb. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także: ceny, terminy 

wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 

[zł] 

 

Termin wykonania 

zamówienia  

Czas podstawienia 

zastępczego środka 

transportu 

Warunki 

płatności 

oraz  

Termin 

płatności 

 

Okresy 

gwarancji 

1 
 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej  

w Staszowie Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 51 
28-200 Staszów 

 

52 310,00 02.09.2019r.- 26.06.2020r. 20 min 

Zgodnie z 

SIWZ 

30 dni 

 

 

nie dotyczy 

 

V. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku 

szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych- część 5” 

 

Va. Na sfinansowanie części 1 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:           

25 000,00 zł brutto 

Vb. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także: ceny, terminy 

wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 

[zł] 

 

Termin wykonania 

zamówienia 

 

Czas podstawienia 

zastępczego środka 

transportu 

Warunki 

płatności 

oraz  

Termin 

płatności 

Okresy 

gwarancji 



 

1 
 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej  

w Staszowie Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 51 
28-200 Staszów 

 

47 481,00 02.09.2019r.- 26.06.2020r. 20 min 

Zgodnie z 

SIWZ 

30 dni 

 

nie dotyczy 

 

 

Wójt Gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz 


