
 

  
 

 
 
 

Ryki dnia, 2012-09-21 
 

   Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  
im. Władysława Korżyka w Rykach 

Wszyscy wykonawcy 

biorący udział 

w postępowaniu 

 
Znak postępowania 3/2012  

 
 
Dotyczy zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy 

samochodem - kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Wł. Korżyka w Rykach przez ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu ustawy 

prawo o ruchu drogowym. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Przeprowadzenie praktycznej 
nauki jazdy samochodem - kategoria B dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Wł. Korżyka w Rykach przez ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu ustawy prawo 
o ruchu drogowym. Zwrócono się do pięciu wykonawców. Otrzymano oferty od dwóch 
wykonawców. 

Zawiadamia się o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Wartość Liczba punktów 

w kryterium cena 

Uwagi 

1 OS NR 036 
SZKOŁA JAZDY 

„KAMILA” 

08-500 Ryki 
ul. Poniatowskiego 16  

890,00 zł 50 pkt  

2 OSK AUTO SZKOŁA 

Adam Siepkowski 
028-500 Ryki 

ul. Żytnia 2 

990,00 zł 40 pkt  

 
Na wykonawcę zadania: Przeprowadzenie praktycznej nauki jazdy samochodem - kategoria B 
dla uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach przez ośrodek 

szkolenia kierowców w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym wybrano: 
 

Ośrodek Szkolenia NR 036 

SZKOŁA JAZDY „KAMILA”  

08-500 Ryki 

ul. Poniatowskiego 16 



 

  
 

 
 
 

Uzasadnienie wyboru: 

 

Oferta złożona przez ww. firmę, spełnia wymogi zapytania ofertowego co do treści, 
wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Wybrana oferta jest 

najtańszą ofertą. Wartość zamówienia na jednego uczestnika wnosi 890,00 zł (słownie: 
osiemset dziewięćdziesiąt złotych) 
 

 
Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt 2 

ustawy Pzp., zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 94 ust. 2 pkt 3 a) ustawy 

 
 


