Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z dnia 28.12.2013 r.
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
a) nazwa : Fundacja Społeczna „RAZEM”
b) kod, miejscowość, województwo : 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki, łódzkie
c) ulica, nr domu : Polna 56A
d) telefon : 509 449 414
e) adres strony internetowej: www.fundacja-razem.org
f) e-mail : wtz.razem@vp.pl
g) rodzaj Zamawiającego: Podmiot prawa publicznego
2) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Maz i ich odwóz do miejsca zamieszkania. Usługa winna
być realizowana przy użyciu min. trzech 8-osobowych BUS-ów, przystosowanych do
przewozu osób niepełnosprawnych oraz posiadających przestrzeń ładunkową do zabrania
co najmniej trzech pustych wózków inwalidzkich ( w tym co najmniej jeden z samochodów
z możliwością zabrania 5 osób siedzących i trzech osób siedzących na wózkach) lub jednym
8-osobowym BUS-em przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych z
możliwością zabrania 5 osób siedzących oraz trzech osób siedzących na wózkach
inwalidzkich oraz jednym Bus-em 19-osobowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
oględzin pojazdu. Dowóz ok. 40 osób z/do Warsztatów Terapii Zajęciowej realizowany
będzie od poniedziałku do piątku, przy czym wykonawca zobowiązuje się realizować
przewóz osób do WTZ nie później niż do godz. 9.30 , a przywóz do miejsca zamieszkania –
do godz. 15.30. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość okazjonalnych wyjazdów na
wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe itp.
CPV: Główny przedmiot:

60.13.00.00–8

3) Wybrano ofertę wykonawcy:
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy:
a) nazwa : Grosz-Pol Waldemar Grochowalski
b) kod, miejscowość, województwo : 97-200 Tomaszów Mazowiecki, łódzkie
c) ulica, nr domu : ul. Wilcza 39
Uzasadnienie wyboru: Oferta wybrana uzyskała maksymalną ilość punktów (100 pkt.)
w kryterium oceny ofert– cena 100%.
Cena wybranej oferty: 121.275,00 zł.

4) Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
P.P.H.U. „KONRAD” Konrad Dębiec,
ul. Bezdomna 24
97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Cena oferty: 138.600,00 zł.
Ilość punktów: 87,5

Oferta nr 2
Grosz-Pol Waldemar Grochowalski
ul. Wilcza 39
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Cena oferty 121.275,00 zł.
Ilość punktów 100

