Mikołów 15.01.2014
oznaczenie sprawy MDK ZOC-1/2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Dom Kultury w Mikołowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” postępowania w trybie
zapytania o cenę na udzielenie zamówienia publicznego:
kod CPV 60172000-4 „Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą”
Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi
powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2014 r. – ogólna długość tras
11 500 km
kod CPV 60180000-3 „Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z
kierowcą”
Transport drogowy w zakresie przewozu obrazów i sprzętu samochodem o
ładowności do 3,5 tony na terenie kraju w 2014 r. – ogólna długość tras 500 km
Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamiam o wyborze oferty
wykonawcy:
1. dla realizacji części zamówienia opisanego w pkt. 3a siwz, transport drogowy
w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na
terenie kraju i zagranicy w 2014 r.:
„AGMAR” Przewóz Osób i Towarów Marcin Walczak, ul. Kręta 1c/4,
43-251 Pawłowice
najniższa cena oferty brutto za 1 km:
- na trasach krajowych – 4,10 zł
- na trasach zagranicznych – 3,99 zł
Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 cyt.
ustawy.
2. część zamówienia opisana w pkt. 3b siwz, transport drogowy w zakresie
przewozu obrazów i sprzętu samochodem o ładowności do 3,5 tony na
terenie kraju w 2014 r. :

„AGMAR” Przewóz Osób i Towarów Marcin Walczak
ul. Kręta 1 c/4
43-251 Pawłowice
najniższa cena oferty brutto za 1 km:
- na trasach krajowych – 2,46 zł
Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 cyt.
ustawy.
Uzasadnienie wyboru najniższa cena.

Załączniki:
1. Zbiorcze zestawienie ofert
2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

oznaczenie sprawy MDK ZOC-1/2013

Pieczęć zamawiającego
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty

Nazwa Firmy

Część zamówienia opisanego
w pkt 3 a siwz

Część zamówienia opisanego
w pkt 3 b siwz

1

„AGMAR” Przewóz Osób i Towarów Walczak Marcin
ul. Kręta 1c/4
43-251 Pawłowice

100

100

2

Biuro Turystyczne Przewozy Autokarowe „Voyager”
Andrzej Wojdacz
ul. Mikołowska 166
43-187 Orzesze

95

-

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ETRANS” Sp.z.o.o
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne

79,80

71

.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

...........................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego lub
osoby upoważnionej)
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Pieczęć zamawiającego
Zbiorcze zestawienie ofert
Numer
oferty
1.

2.

3.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
„AGMAR” Przewóz Osób i Towarów
Marcin Walczak
ul. Kręta 1 c/4
43-251 Pawłowice
Biuro Turystyczne Przewozy Autokarowe „Voyager”
Andrzej Wojdacz
ul. Mikołowska 166
43-187 Orzesze
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ETRANS” Sp. z.o.o
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne

Oferta na wykonanie części zamówienia
opisanego w pkt 3 a siwz
cena za 1 km brutto
na trasach krajowych: 4,10 zł
na trasach zagranicznych: 3,99 zł
na trasach krajowych: 4,32 zł
na trasach zagranicznych: 4,20 zł

na trasach krajowych: 5,02 zł
na trasach zagranicznych: 5,28 zł

Oferta na wykonanie części zamówienia
opisanego w pkt 3 b siwz
cena za 1 km brutto
na trasach krajowych: 2,46 zł

-

na trasach krajowych: 3,44 zł

...................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.......................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby
upoważnionej)

