
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych o wartości niższej 

niż 130.000,00 zł 

 

 

Protokół 

 z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 

50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł 

 

1. W celu udzielenia zamówienia: Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 do przewozu 

uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów 

zgodnie, z rozkładem lekcji uczniów od godz. 7.00 do 16.00, w dni nauki szkolnej, w roku 2021 z 

wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec-sierpień 2021). Przewidywana długość tygodniowej trasy – 

do 700 km.  

2. W dniu 12.01.2021 zaproszono  do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez (zaznaczyć 

właściwe): 

□ zapytania ofertowe skierowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;  

□ zapytania ofertowe skierowane w formie pisemnej za pośrednictwem operatora 

pocztowego/posłańca*; 

x  zaproszenia do składania ofert zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

3. W terminie do dnia 20.01.2021 godz. 15.15 przedstawiono poniższe 

    oferty: 

 

Lp. 
Nazwa/imię i nazwisko 

wykonawcy 

Adres siedziby/miejsca 

prowadzenia działalności 

gospodarczej/miejsca 

zamieszkania wykonawcy 

Cena netto Cena brutto Uwagi 

 

1. 

1.  

1. 1

,

1

1

1 

 

 

 

Firma RK Trans 

Krystian Rygielski 

 

 

 

 

 

Dobrzejewice 72, 

 87-123 Dobrzejewice 

 

 

2,97 zł 

 

 

3,65 zł (23%)  

 

 

Brak 

 

  

2. 

 

 

FTU. Trans Tur  

Jarosław 

Grzankowski  

 

ORZECHOWO 31,  

87-213 RYŃSK 

 

 

         2,98 zł  

 

 

0,24 zł (8%) 

Odrzucono 

(zawiera błędy w 

obliczeniu ceny art. 

226 ust. 1 pkt. 10 

ustawy PZP) 

 



 

1. Wybrano ofertę:   Firma RK Trans 

Zamówienie nie zostało udzielone*. 

2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Złożono 2 oferty: jedna z nich została odrzucona  (zawiera błędy w obliczeniu ceny art. 226 

ust. 1 pkt. 10 ustawy PZP); wybrano drugą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi zawarte w 

zamówieniu.  

 

Obrowo, dnia 21.01.2021 r.  

 

 

/-/ Joanna Zielińska 

(podpis Kierownika Referatu 

lub osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku 

pieczątka) 

 

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* 

 

 

         21.01.2021 r., Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego 

                                                                                                                

 

 *niepotrzebne skreślić 


