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Węgliniec, dnia 10.04.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w
zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro (Dz. U. z 2018r., poz. 1986ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie umieszczenia zapytania w bazie
konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19.07.2017r. – punkt 6.5.2.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

1)Zadanie nr 1 –Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie i Szkoła Podstawowa w Węglińcu
wpłynęła jedna oferty.
L
.
p
.

1
.

Nazwa Wykonawcy

Krzysztof Chroma

Siedziba i adres wykonawcy

ul. 3-go Maja 28
59-940 Węgliniec

Cena brutto – 100%

35 749,08 zł

2) Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Ruszowie wpłynęła jedna oferty.
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Nazwa Wykonawcy
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Mechanika samochodowa
Mieczysław Maciejewski

Siedziba i adres wykonawcy

ul. Ratuszowa 4/1
59-950 Ruszów

Cena brutto – 100%

34 173,82 zł

Wybór oferty:
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę:
a)na zadanie nr 1 –Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie i Szkoła Podstawowa w Węglińcu Krzysztof Chroma
ul. 3-go Maja 28, 59-940 Węgliniec
– ilość punktów w kryterium cena -100,00.
Uzasadnienie:
Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym,
uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 5 i
opisanym w pkt. 6 zapytania ofertowego.

2) Zadanie nr 2 - Szkoła Podstawowa w Ruszowie
Mechanika Samochodowa Mieczysław Maciejewski
ul. Ratuszowa 4/1, 59-950 Ruszów
– ilość punktów w kryterium cena -100,00.
Uzasadnienie:
Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym,
uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 5 i
opisanym w pkt. 6 zapytania ofertowego.

