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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice 

zamieszcza informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia 

uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice transportu i opieki w 

czasie przewozu do szkół  i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.” 

(Numer sprawy: CUW.231.2.2.2019). 

1. W terminie składania ofert tj. do dnia 14.08.2019 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta. Sesja 

otwarcia ofert miała miejsce 14.08.2019 r. o godz. 12:30 w CUW Gminy Michałowice, pok. 119 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  

169 000,00 zł 

2. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia: 

 

 

NR 

OFERTY 

NAZWA I ADRES 

WYKONAWCY 

CENA 

OFERTY 

BRUTTO 

PARAMETRY TECHNICZNE 

1 

Komartrans Przewóz 

Osób Paweł Mońko 

ul. Zacisze 41,  

05-800 Pruszków 

164 056,32 zł 

1 pojazd rok prod.  2014, 

1 pojazd rok prod.  2014,  

1 pojazd rok prod.  2013,  

1 pojazd rok prod.  2016. 

 

 

UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie nin. informacji, mają obowiązek przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywołane ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą biorącym 

udział w tym samym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

/-/Ewa Wierzgała 
 

Dyrektor CUW 

Gminy Michałowice 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:  

1) strona internetowa: www.cuw.michalowice.pl   

2) aa CUW.231.2.2.2019 
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