
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych o wartości niższej 

niż 130.000,00 zł 

ROiS.4464.2.2021.JZ 

 

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 

 

1) Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo 

do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od 

godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz oraz odwozy dodatkowe w ciągu dnia – od 2 do 4 

kursów dodatkowych), w dni nauki szkolnej, w roku 2022 z wyłączeniem okresu wakacji 

letnich (lipiec – sierpień 2022). Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 500 km. 

2) Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Smogorzewiec 13A gm. Obrowo do 

Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od 

godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz), w dni nauki szkolnej, w roku 2022 z wyłączeniem 

okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2022). Przewidywana długość tygodniowej trasy 

– do 250 km. 

 

2. W dniu 08.12.2021 r. 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*; 

■ zaproszenia do składania ofert zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

3. W terminie do dnia 16.12.2021 r. do godziny 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. 

PRZEMBUD 

Przemysław 

Zaworski 

ul. Toruńska 15, 

87-125 Osiek nad Wisłą 

Ad. 1. 3,75zł/km 

Ad. 2. 2,00zł/km 
- 

 

Zwolniony z VAT 

 

 

 



1. Wybrano ofertę  PRZEMBUD Przemysław Zaworski 

Zamówienie nie zostało udzielone*. 

2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej 

Złożono 1 ofertę, oferta firmy „Przembud” spełnia wszystkie wymogi zawarte w zamówieniu. 

 

Obrowo, dnia 17.12.2021 r.                

 

 

                                                                                              /-/ Joanna Zielińska 

(podpis Kierownika Referatu 

lub osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku 

pieczątka) 

 

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* 

 

 

          17.12.2022 r. Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego 

                                                                                                                

 

 *niepotrzebne skreślić 

 


