
        Gózd, dnia 02.09.2009 r. 
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 
w Goździe ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd 
 

Zp.341/7-20/ZEAS/09 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Dowóz i odwóz 
uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Gózd w roku szkolnym 
2009/2010 ”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
z późniejszymi zmianami .  

 

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania 

- wyboru oferty, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół zawarł z Wykonawcą: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu  Sp. z o. o. ul. Wjazdowa 4 , 26 – 600 Radom 

umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „ Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do szkół 

na terenie gminy Gózd w roku szkolnym 2009/2010”,    

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej , polegającej na 
dowozach ( przywóz i  odwóz)  uczniów z terenu gminy Gózd  do Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Klwatce oraz Publicznego Gimnazjum Goździe wraz z opieką 
w roku szkolnym 2009 -2010 . Usługi transportowe  polegać będą na dowozie z miejsca 
zamieszkania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce oraz  Publicznego Gimnazjum              
w Goździe i odwozie tych dzieci po zajęciach lekcyjnych do miejsca zamieszkania. Trasy 
dowozów i odwozów określa  załącznik Nr 1 i 2 do umowy .  
 

Liczba  dowożonych  i odwożonych uczniów na  danej trasie (na jednym 
kursie) około  155 osób . 

 
 

Oferta wykonawcy wybrana została spośród 3 ofert  złożonych w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Zespole Ekonomiczno 

Administracyjnym Szkół w Goździe ul. Radomska 7,  I piętro  pok. 102  do dnia: 21.08.2009 r., 

godz. 09 : 50 . 

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ  -  spośród nie podlegających  odrzuceniu 

ofert – w toku oceny uzyskała  najwyższą ilość punktów – 100,oo  pkt .  

Wykonawca zaoferował wykonanie w/w  zamówienia za wynagrodzeniem 

 – cena ofertowa brutto : 44.950,oo zł (czterdzie ści cztery tysi ące 

dziewi ęćset pi ęćdziesi ąt zł 00/100 )  

      Dyrektor 

 inż. Józef Drab 

 

Otrzymują:                                                                                                                                                     

1.Strona internetowa www.bip.gozd.pl   02.09.2009 r. 

2.Tabilca ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 02.09.2009 r.                        

3. a/a 


