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Ogłoszenie nr 500186311-N-2018 z dnia 06-08-2018 r.

Gmina Panki: Dowóz uczniów do SzkoĘ Podstawowej w Pankach i SzkoĘ Podstawowej w
Konieczkach w roku szkolnym 201812019

OGŁOSZENIE O UDZIF,LFNIU ZAMOWIENIA - Usługi

Zamieszczanie o głoszenia :
obowiązkowe

Ogłoszenie doĘcry:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotycry projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej

nie
Zamówienie bylo przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 5855 1 1-N-201 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMA\ilIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Panki, Krajowy numer iden§fikacyjny 151398356, ul. Tysiąclecia 5,42-140 PaŃi,
woi. śląskie, pństwo Polska, tęL.343 I79 035, e-mail sekretariat@panki.pl, faks

343 I79 062.
Adres strony internetowej (url) : wwwbip.panki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO :

Admini stracj a samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu pzez zamawiającego:
Dowóz uczniów do SzkoĘ Podstawowej w Pankach i SzkoĘ Podstawowej w Konieczkach
w roku szkolnym 20I8l20I9

Num er referencyj ny (j e że l i doty czy) :

ZP.27I.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zolcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub olłreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw prrypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkto usługę lub roboĘ
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu
uczniów do Szkoły Podstawowej w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku
szkolnym 201812019, na określonychprzezZanawiĄącego 4 trasach(niezależmy autokar dla
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każdej trasy)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

ilI.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
P r zetar g ni eo graniczony

IlI.2) Ogłoszenie doĘcry zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZĄŚC NR: 1 NAZWA: I trasa przewozuPaŃi
Postępowanie l część zostńo unieważnione
tak
Nalezy podać podstawę i prz1 czynę uniewaznienia postępowania:
Zamawiający informuje,iżuńeważn,tiawlw postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dńa29 stycznia2}}4 r. (t. j.Dz.U. z20I7 r. poz.I579) tj. w postępowaniu wpĘnęły
dwie oferty, zktórych kwota przewyższa kwotę, jakąZamawiający zamierzałprzeznacryó na
sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚC NR: 2 NAZWA: II trasa pIzęwozvPaŃi-
Postępowanie l część zostało unieważnionę
tak
Nalezy podać podstawę i przy czynę unieważnienia po stępowania :

Zamawiający informuje, iż unieważmiawlw postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia29 sĘczńa2004 r. (t. j.Dz.U. z20I7 r. poz.7579) tj. w postępowaniu wpłynęb
dwie ofeĘ, zktorych kwota ofeĘ najkorzystniejszej przev,ryższa kwotę, jakąZamawiający
zamtet zał pr zęznaczyć na sfi nansowani e zamó wi eni a.

CZĘSC NR: 3 NAZWA: I trasa przewozl Konieczki
Postępowanie l częśc zostało uniewżnionę
tak
Nalezy podać podstawę i przy czynę unieważdenia po stępowania :

Zamawiający informuje, iz unieważnia wlw postępowanie na podstawi ę art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia29 sĘcznia2004 t. (t. j.Dz.U. z2017 r. poz.I579) tj. w postępowaniu wpĘnęły
dwie ofeĘ, zL<tórych kwota oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jakąZamawiający
zamter zał pr zęznacryć na s fi nanso wani e zamó wi eni a.
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CZĘSC NR: 4 NAZWA: II trasa przęwozaL Konieczki
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Postępowanie l część zostało unieważnione
tak
Nale Ą podać podstawę i przy czy nę unieważnienia postępowania :

Zamawiający informuje, iz unieważniawlw postępowanie na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. (t. j. Dz. IJ , z 2017 t. poz.1579) tj . w postępowaniu wpĘnęĘ
dwie ofeĄ, z których kwota oferty najkorzrystniejszej przevłyższa kwotę, jakąZamawiający

zamięrzń ptzeznaczyć na sfi nansowanie zamówienia

IY.9)UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOC JACJIB.E,Z
OGŁOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podać uzasadnienie fakĘczre i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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