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Informacja z otwarcia ofert  
 

 

  dot.: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych autokarem  

na terenie kraju w 2017 roku 

 

 

Gmina Namysłów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że w w/w postępowaniu 

ofertę złożyli: 

1. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, ul. Rodziewiczówny 1, 

45-348 Opole: cena  

– za 1 km transportu autokarem do przewozu od 10 do 19 osób – 12,00 zł, 

– za 1 km transportu autokarem do przewozu od 35 do 39 osób – 17,00 zł, 

– za 1 km transportu autokarem do przewozu od 45 do 50 osób – 17,00 zł, termin wykonania 

zamówienia – do dnia 31.12.2017 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

2. Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak”, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków : cena  

–  za 1 km transportu autokarem do przewozu od 10 do 19 osób – 6,00 zł, 

–  za 1 km transportu autokarem do przewozu od 35 do 39 osób – 10,00 zł, 

– za 1 km transportu autokarem do przewozu od 45 do 50 osób – 10,00 zł, termin wykonania 

zamówienia – do dnia 31.12.2017 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

3. Matt – Travel Mieczysław Pogorzelski, ul. Słoneczna 11, 46-100 Namysłów: cena  

–  za 1 km transportu autokarem do przewozu od 10 do 19 osób – 3,85 zł, 

–  za 1 km transportu autokarem do przewozu od 35 do 39 osób – 4,35 zł, 

– za 1 km transportu autokarem do przewozu od 45 do 50 osób – 4,60 zł, termin wykonania 

zamówienia – do dnia 31.12.2017 r., warunki płatności – do 14 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę brutto 

12.000,00 zł. 
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