
 

 

    Bedlno, dnia  22.11.2019 r. 

BD.271.10.2019 

 

Do wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. 
                                                                                    
 

     Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie:”  „Świadczenie usług w zakresie dowozu i 

odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu gminy Bedlno do ośrodków -placówek 

opiekuńczo wychowawczych ”. 

Zawiadomienie  

– informacja z otwarcia ofert 

 

 
Na podstawie art. 86ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  

informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:  

  „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z 

terenu gminy Bedlno do ośrodków -placówek opiekuńczo wychowawczych ” 

Przekazuje informacje dotyczące: 

a) kwoty jakiej zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie 

dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu gminy Bedlno do ośrodków -

placówek opiekuńczo wychowawczych ” 

 brutto 75000,00zł. 

b) firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji i terminu 

wykonania zamówienia: 

Uwaga: Zamawiający nie podaje informacji dotyczących warunków płatności ponieważ określił w SIWZ, jednakowo dla 

wszystkich wykonawców bez możliwości dokonania zmian przez wykonawców w druku ofertowym. 

 

Nr 

oferty 

Nazwa, siedziba i adres 

wykonawcy 

Cena brutto Czas 

podstawie

nia 

autobusu 

w razie 

awarii 

 Termin 

płatności 

1 Krzysztof Sadowski 

Szczawin Duży, 

ul. Strykowska 1, 95-002 

Smardzew 

73656,00 10 min 30 dni 

2. GOLDMAN Agata Kiełbasa, 

Łukasz Kubiak 

Złotniki 11,99-311 Krzyżanów 

69000,00 30min 30dni 

  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

niniejszej informacji przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. Załącznika nr 8. 

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania informacji faksem nr 24 282 17 50 oraz 

niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby zamawiającego lub złożyć 

osobiście. 

    

Wójt Gminy Bedlno 

Józef Ignaczewski 



 

 

 

 
   


