Gmina Śrem
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
w imieniu której działa
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Zbrudzewie
ul. Śremska 49,

Śrem dnia: 2017-02-16

63-100 Śrem Pismo: ZSPiG.Zbr.223.1.2017

POWIAD OM I EN IE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
Usługę przewozu dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez gminę Śrem w czasie
trwania dni nauki szkolnej z wyłączeniem świadczenia usługi w miesiącach lipiec
i sierpień oraz w okresie ferii zimowych
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
TOTEM Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 3,
63-100 Śrem

na:
Zamówienie obejmuje wykonanie zadania - Usługę przewozu dzieci i młodzieży do szkół
prowadzonych przez gminę Śrem w czasie trwania dni nauki szkolnej z wyłączeniem
świadczenia usługi w miesiącach lipiec

i sierpień oraz w okresie ferii zimowych za

cenę 1.561.684,83 zł, termin płatności faktury 30 dni, liczba pojazdów spełniających normę
emisji spalin Euro 3 – 3 pojazdy.
Uzasadnienie wyboru:
oferta najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
tema
tu
1

2

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Milla Spółdzielnia w Lesznie
Ul. Towarowa 1
64-100 Leszno
(1)
Totem Sp. z o.o.
Ul. Nowowiejskiego 3
63-100 Śrem
(2)

Cena

Pojazdy spełniające
normę emisji spalin
co najmniej Euro 3

Termin płatności
faktury

Razem

40,76

-

10,00

50,76

60,00

30,00

10,00

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

Zamawiający wykluczył z postępowania:
Lp.:

Nazwa i adres
wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ewa Nowak
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