Tomaszów Maz. 06.12.2016r

PROTOKÓŁ
W dniu 08.12.2016r o godzinie 11.30 ( ustalonym jako termin otwarcia ofert), w budynku
przy ul. Polnej 56a w Tomaszowie Mazowieckim , odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej na
świadczenie usług transportowych osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Fundacji Społecznej RAZEM.
Skład Komisji Przetargowej:
Przewodnicząca Komisji – Beata Włodarczyk
Zastępca Przewodniczącej Komisji – Andrzej Witek
Sekretarz Komisji – Monika Nowakowska
Członek Komisji – Dariusz Domagała
Członek Komisji – Marcin Ferensztajn
O godzinie 11.35 nastąpiło odczytanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez panią
Przewodniczącą Komisji.
Następnie, o godzinie 12.00 dokonano otwarcia kopert w kolejności ich złożenia
1. Oferta z dnia 30.11.2016.godz. 10.57 Drzazga Przemysław
2. Oferta z dnia 06.12.2016 godz. 12.58 Piotr Kostrzewski
Ofertę złożyli następujący oferenci:
1. Drzazga Przemysław zam. ul. Kwarcowa 7 ; 97-200 Tomaszów Maz. właściciel pojazdów
- OPEL VIVARO o nr rejestracyjnych ETM 4XA6
- RENAULT TRAFIC o nr rejestracyjnych ETM EN57
Składający ofertę zobowiązuje się wykonad przedmiotowe zadanie za cenę brutto za 1 km
przewozu – 1,90 zł ( jeden złoty dziewięddziesiąt groszy)
2. FUN – TAXI Piotr Kostrzewski zam. ul.J.Ch. Paska 7; 97-212 Budziszewice dysponujący pojazdami
( umowa użyczenia samochodów)
- OPEL MOVANO o nr rejestracyjnych ETM FM34
- FIAT DUCATO o nr rejestracyjnych ETM CJ47
Składający ofertę zobowiązuje się wykonad przedmiotowe zadanie za cenę brutto za 1 km
przewozu – 1,90 zł ( jeden złoty dziewięddziesiąt groszy)
Dokonano sprawdzenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz oględzin pojazdów.

Biorąc pod uwagę wykaz oświadczeo i dokumentów, jakie dostarczyli oferenci w celu
potwierdzenia spełnienia warunków przystępując do przetargu na świadczenie usług transportowych
osób niepełnosprawnych dla WTZ przy Fundacji społecznej RAZEM , oraz oględzin podstawionych
pojazdów, Komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę, którą jest oferta numer 2 - złożona przez FUN –
TAXI Piotr Kostrzewski
Odrzucono ofertę numer 1 – złożoną przez Drzazga Przemysław.
Powodem odrzucenia oferty był brak przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
siedzących na wózkach inwalidzkich.
Komisja o godzinie 12.50 zakooczyła postępowanie przetargowe.

