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INFoRMACJA o TRn'sCI ZŁoZoNyCH oFERT

dot.: postępowania o udzielenie Zamówienia publicmego w Ębie przetargu nieograniczonego
pn:'' Usługa przewozowa- dowóz i odwóz uczniów: szkół podstawowych i przedszkoli w
Gminie Poniec w roku szko|nym Ż02012021 Nr sprawy ZPI271.04,2020r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicmych
(t' j Dz. U. z2019 t. poz. 1843) Gmina Poniec informuje co następuje:

Bezpośrednio pzed otwalciem ofert zamawiający odczytał
sfinansowanie zamówienia w wysokości _ 380 000,00- zł
Gmina Poniec informuje, ze w dniu 19.06.2020r. o godzinie
Złożono następuj ące oferty :

kwotę, jaką Zam1erza przeznaczyó na

10:15 odbyło się otwarcie ofefi.
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Transportowo-
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lOsięczna

4.'78 zl 5.16 zl Czas podstawienia poiazdu
zastępczego będzie wynosić
50 min, Sredni wiek
produkcji proponowanych do
wykonania zadania
autobusów: 16.4 lat

2 Waldem ar
Skorupka
Usługowy
PIZęwóz osób
Autobusęm

ul. Rzęcma
8, 63-910
Miejska
Górka

4,58 zł |+,ss zł Czas podstawienia pojazdu
zastępczego będzie rłynosić
50 min, Sredni wiek
produkcji proponowanych do
wykonania zadania
autobusów: l8.6 lat

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje
zamawiającemu ,, oświadczenie o przyna'leżności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej".
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przestawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą
wykorzystać wzór oświadczenia o przynależności lub braku przyrależności do tej samej grupy kapitałowej,
będący załączn ikiem do n in iej szej informacj i.

Zatnteszczono na stronie www.bip.poniec.pl w dniu 19.06.2020
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