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 Brańszczyk, 2019-07-25 
 
 
 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RZG.II.271.1.2019. 
Nazwa zadania: Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych  
w Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowych Budach, Nowej Wsi, Trzciance i Knurowcu  
w okresie od 02.09.2019 r. do zakończenia roku szkolnego w 2020 r. 
 
Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Gmina Brańszczyk informuje, co następuje:  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
235.000,00 zł netto 
 
W terminie do dnia 2019-07-25 złożono następujące oferty: 
 
Złożone oferty 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
OFERTA nr 1.  
Nazwa wykonawcy: RAN-TRANS Transport Osobowy Raniszewski Sylwester 
Adres wykonawcy: ul. Zakolejowa 63, 07-202 Wyszków 
Cena netto: 254.928,00 zł 
Cena brutto: 275.322,24 zł 
Czas zapewnienia dowozu zastępczego – do 30 minut 
Termin płatności faktur – 30 dni 

 
OFERTA nr 2.  
Nazwa wykonawcy: Prywatna Komunikacja Samochodowa „P.K.S. GABO” Bogusław Zacharski 
Adres wykonawcy: ul. W. Witosa 6/8, 07-200 Wyszków 
Cena netto: 161.680,00 zł  
Cena brutto: 174.614,40 zł 
Czas zapewnienia dowozu zastępczego – do 30 minut 
Termin płatności faktur – 30 dni 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji 
przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji. 
 
Załącznik: 
1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 
       ____________________________________ 
 

            Wójt Gminy Brańszczyk  

               prof. dr hab. Wiesław Przybylski 



           Załącznik nr 1 
 
Numer sprawy: RZG.II.271.1.2019 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Na mocy art. art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej: 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 
 
 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do 
grupy kapitałowej *. 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert 

na stronie Zamawiającego. 

 
 
 


