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Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym 

pn. Usługa dowozu uczniów do placówek oświatowych w podziale na zadania: Zadanie 1 – Zakup 

biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Biesiekierz, 

Zadanie 2 –  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biesiekierz do placówek szkolnych i 

przedszkolnych na terenie Gminy Biesiekierz oraz Gminy i Miasta Koszalin 

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 

31 lipca 2020 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całości zadania objętego postępowaniem 

przetargowym wynosi łącznie (tj. na zadania od nr 1 do 2) 408.000,00 zł netto, tj. 95.566,02, co wynosi 

440.640,00zł brutto, w tym: 

Zadanie 1: 333.000,00 zł netto, tj. 77.998,74 euro, co wynosi 359.640,00 zł brutto 

Zadanie 2: 75.000,00 zł netto, tj. 17.567,28 euro, co wynosi 81.000,00 zł brutto 

 
Informacje dotyczące złożonych ofert: 

W terminie do złożenia ofert, tj. do dnia 31 lipca 2020 roku, godz. 10:00, złożona została 1 oferta 

w nienaruszonej, zamkniętej kopercie. 

Tabela: Zestawienie ofert 
Numer 
oferty 

wg daty 
wpływu 

Część 
zamówienia, 

na którą 
złożono ofertę 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena brutto 

PLN 
Termin wykonania 

zamówienia 
Warunki płatności 

1 1 
Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe 

Zdzisław Bućko 
76 – 039 Biesiekierz, Stare Bielice 108a 

419.126,40 
od 1 września 2020 
roku do 25 czerwca 

2021 roku 

zgodnie z wymogami określonymi 
w projekcie umowy, w terminie 14 dni od 

daty doręczenia faktury miesięcznej 

1 2 
Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe 

Zdzisław Bućko 
76 – 039 Biesiekierz, Stare Bielice 108a 

98.010,00 
od 1 września 2020 
roku do 25 czerwca 

2021 roku 

zgodnie z wymogami określonymi 
w projekcie umowy, w terminie 14 dni od 

daty doręczenia faktury miesięcznej 

 
 

Z up. 

Ireneusz Drożdżal 

/-/ 

Zastępca Kierownika GSTiK 

 

http://biesiekierz.eu/
mailto:gstik@biesiekierz.eu

