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PlłoToKoŁ PoSIEDENIA KoNIIsJI PRZETARGowEJ
oTwAllcIE oFERT w PRZETARGU NIEoGRĄNICZONYM

NA:

,,Prze'n'óz osób niepełnosprar'r,nych - Uczestnikórv Środorviskorvcgo Domu
samopomocy rv siedlcach - dla osób niepelnospra$,nych inte|ektualnie i osób

z autyzmem na tere[ie miast' SicdlĆc''

Komisia Przetarqolva w skladzie:

1. Przewodniczllcy TacleuszCzapski
2. Sekretarz - Komad Hinz
3' Członek Agnieszka Romańczuk

działając na podsta\ł'ic Zarządzenia Nr 5/2013 D1rektura śrrrilorr iskorvego Domu
Samopomocy rv Sied|cach dla osób niepclnospralvnych intclcktualnic i osób z autyzmem
z r\nia 20 listopada 2013 roku w splatvic porvołania Komisji PrŻctargowej do
przeprowadzcnia proccdury przetargorvej na rvykonanie zadania pt.: '' Przelvóz osób
niepełnospra\ł'nych - Uczestnikóu, Srodou,iskowego Dollu Sarrropomocy rł, Siedlcach - dIa
osób niepełnospra\rn'vch 1ntelcktualnic i osób z autyzmem na terenie miasta siedlce ''

I(on]isia pr'zygotowała i przepro\ł,adzila poslęporvzrrie \\, trybie plzetargu

nieoglaniczoncgo \ł' o|arcilr o przepis)' Llstawy Prar.vo zirmórvieri publiczDych a wartośc

zamó\łienia nie przekrhczo k\)iot o](r'cślon'Ych w przcpisach 1ł,ydanych rra podsta\.vic ań' l ]

ust.s ustaql PZP.

ogloszenie o \ĄJszczęciu postępowania Zostalo LLn eszcŻone w dniu 0.1 grudnia 2013

rokrr na irltcrncto\\-|I portalu I]ZP rV BiLl]etynie Ziurrówień Publicznych jako Zomóu ienie

nlLlneL ogłos7cnia: 'ł997:18 20l], lla tab]jg\ ogtL'sze]l rł sieJzlbie Środorr iskorvego Domu
Samopomocy lv Sicdlcach dla osób nicpclnosprawnych intelektualnie i osób z źruĘzmcm'
oraz na stlonie internetowei Slodo\Ą'isko\Ą,ego Domu Sanoponlocy rv Siedlcach dla osób

niepełnospra\łn!'ch intclcktualnie iosób z autyzmern wwr'v.sc]s.sied]ce.p] .

Kryterium wyboru olerty stitroti - Cena 100'%.

W termirie \Ą}uiaczol'ly]1l do skladania ofcrt ti. do dnia 1 6 gnrdnia 20l] r- do goclu.
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AU'l'o_LrSŁUGI. lJsługi Transportowe Zbigniew Sosnorvski. Dąbrórvka Łtrg,

ul. Garwolińska l7'

W publicznym otrvarciu ol'elt oplócz cŻłonków kclmisji nie uczes|niczył pl'Zedstawjciel

rł1konarvcy skladającego ol'ertę'

Komisja pŻystąpiła do otwarcia oferty o godzinie 10o1].

Dokonano ollvalcia o1'efiy ZłoŹonej przez AUTo-USLUGI' Usługi Tlansporlowe
Zbigniew Sosnowski' Dąbrórłka Łrrg' ul. Ciarwolińska 17; na k\ł,otę butto 3,'78 A za
przejechanie 1 km, tj. łącznie na k\ł,otę 22 407,84 zf, z'a przejecl'tanie 5928 km' rv okresie
oboWiąZy\!ania Umo1ł!-.

Tennin iastępnego posiedzenia ustalono na dzień 16 grudnia 201 3 r. na godzinę 120{]'

Na tyrl Komisia Przetargowa zakończ)'la pracę rv zakresie publicznego ot\\.arcia ofcrt'

Poclptq ezblkÓy](qq jr j!
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Sicdlcc drria 16 grudnia 2013 roku.
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