
RO.425.01.2018                                                                                           Lubin, dnia 09.02.2018r.

Ogłoszenie o wyborze oferty 
na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji 

imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych 
w 2018 roku.

Gmina Lubin informuje, iż w ramach realizacji zadań przewidzianych w Referacie Oświaty Kultury, 

Kultury Fizycznej i Zdrowia na rok 2018, o wartości szacunkowej do 30 000 EURO (na podstawie art. 4 

pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 45/2015 Kierownika 

Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Lubinie 

Regulaminu  udzielania  zamówień  o  wartości  nieprzekraczającej  kwoty  wyrażonej  w  złotych 

równowartości  30 000 euro netto (z późn. zm.), w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług 

transportu  drogowego  w zakresie  przewozu  osób  na  potrzeby  realizacji  imprez  sportowo-rekreacyjny, 

kulturalno-oświatowych i innych przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Lubin w 2018 roku, które mogą 

pojawić się w trakcie roku, wpłynęły dwie oferty:

1. Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  w  Kłodzku  Spółka  Akcyjna, 

ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko -  planowana  kwota realizacji usługi w oparciu o dowozy 

stałe podane w tabeli  nr 1 wyniosła  42 228,00 zł wraz z przypuszczalną ilością kilometrów 

(około 3 000 km – po 1 000 km na każdy z podanych pojazdów) przy podanej kwocie za dany  

tabor wskazany w ofercie,  to  58 428,00 zł brutto na przewozy z wyłączeniem ewentualnej 

realizacji Projektu nauki pływania na basenie;

2. Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  w  Lubinie  Spółka  Akcyjna, 

ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin - planowana kwota realizacji usługi w oparciu o dowozy stałe 

podane w tabeli nr 1 wyniosła 8 983,03 zł wraz z przypuszczalną ilością kilometrów (około 3 000 

km – po 1 000 km na każdy z podanych pojazdów) przy podanej kwocie za dany tabor wskazany 

w ofercie, to  19 283,03 zł brutto na przewozy z wyłączeniem ewentualnej realizacji Projektu 

nauki pływania na basenie; 

Na  realizatora  zamówienia  wybrano  firmę:  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej 

w Lubinie Spółka Akcyjna, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin.
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