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DowÓz DLIECI NIEPEŁNoSPRAW1YYCtś#"^fl"T,i3HINY MILÓWKA Do szKÓŁ I PLACÓWEK

w roku szkolnym 2021,12022
Protokół sporządzono w Gminny m ZakJadzie Go spodarki komunalnej

w Milówce w dniu |7.12.2021r.

Komisja w składzie:
1 ) Magdalena Bilewska - przewo dnicząca komisj i przetargowej
2) Tomasz Matuszek - członek komisji
ustaliła co następuje:

Na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 130 000 złoĘch ogłoszone
ptzez Gminny ZakJad Gospodarki Komunalnej w Milówce 03.If.202I r., dla zadania: przewóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Milówka do placówek oświatowych , i f powrotem do miejsca
zarnieszkania w okresie 03.0|.2022 r. - 30.06.2022 r. w dni robocze, w których prowadzona jest nauka w/w
placówce i dotyczące dowozu 13 dzieci do Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zywcu ul.
Kopemika 77 oraz 1 dziecka do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcuul. W. Witosa 3
wpłynęło 6 ofert:
1) oferta firmy: PKS Smykal Bogusław, PRZEWOZ oSoB, Rynek 7,34-323 Slemień
cęna brutto dziennego przewozu_ 530,00 zł ( słownie: pięćset trzydzieści złoĘch)

2) oferta firmy: Mglobal Marcin Modzelewski ul. Podgórska I45,43-384 Jaworze
cena brutto dziennego ptzewoz|]_ 568,00 zł ( słownie: pięóset sześódziesiąt osiem złoĘch)

3) oferta firmy: ,'Muscar'' Sp Z o.o. ul. Przemysłowa |0,32-620Brzeszcze
cena brutto dziennego przęwozn_ 610'00 zł ( słownie: sześóset dziesięó złoĘch)

4) oferta firmy: P.H.U. ,,AGAWA'', Mariusz Kruczyński, Sienna ul. Klonowa 10, 34.300 Żywiec
cena brutto dziennego przewozu_ 520,00 zł ( słownie: pięóset dwadzieśpiazŁotych)

5) oferta firmy: PUH ExBus Józef Kruczyński ul. Górska I7,34-370Rajcza
cena brutto dziennego przewoTL|_ 575,00 zł ( słownie: pięóset siedemdziesiąt pięć złoĘch)

6) oferta firmy: EuroSPRINT.pl, SZYBRYSY _ Łukasz BiaŁos ul. Dworcowa 22, 34-360
Milówka,
cena brutto dziennego ptzewoz|f,_ 539,94 zł ( słownie: pięóset trzydzieści dziewięć 941100 ńoĘch)

Po analizie ofert i zapoznarliu się Z zwroponowanymi warunkami świadczenia usług,
komisja postanowiła wybrać ofertę nt 4 - firmy P.H.U. ,,AGAWA'', Mariusz Krucryński, Sienna
ul. Klonowa I0,34-300 Żywtec ze względunanajniŻszą cenę i spełnianie zawarĘch w specyfikacji
warunków zamówienia.
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