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Zestawienie

 otwartych ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Świadczenie usługi kontroli biletów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 

oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych.”  -  korekta 

Zamawiający,  Miejski  Zakład Komunikacji  w Nysie sp.  z  o.o.  ul.  Piłsudskiego 59,  48-303 Nysa  informuje że,  w informacji  z  otwarcia ofert
sporządzonej zgodnie z z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i
zamieszczonej w dniu 23.11.2020 r. na stronie internetowej zamawiającego, wystąpiła omyłka pisarska. W związku z powyższym Zamawiający koryguje
informacje z otwarcia ofert na skutek czego tabela zawarta w w/w informacji w pierwotnym brzmieniu:

Nr
oferty

Firmy i adresy
wykonawców, którzy

złożyli oferty w terminie

Wynagrodzenie
wykonawcy za 1

miesiąc
 brutto zł

Cena ofertowa
brutto (PLN)

Dodatkowa
ilość kontroli

Termin wykonania Warunki płatności
zawarte w ofertach

1 CPW sp. z o.o.
Abp Antoniego Baraniaka

88B
61-131 Poznań

8118,00 142993,92 400 12 miesięcy od 
dnia podpisania 
umowy

14 dni od daty 
dostarczenia faktury 
wystawionej po 
częściowej realizacji 
usługi

2 Kancelaria Denarium sp. z
o.o. sp. komandytowa

ul. Szkotnik 2B
33-100 Tarnów

45013,78 585743,28 2500 12 miesięcy od 
dnia podpisania 
umowy

14 dni od daty 
dostarczenia faktury 
wystawionej po 
częściowej realizacji 
usługi

przyjmuje brzmienie:



Nr
oferty

Firmy i adresy
wykonawców, którzy

złożyli oferty w terminie

Wynagrodzenie
wykonawcy za 1

miesiąc
 brutto zł

Cena ofertowa
brutto (PLN)

Dodatkowa
ilość kontroli

Termin wykonania Warunki płatności
zawarte w ofertach

1 CPW sp. z o.o.
Abp Antoniego Baraniaka

88B
61-131 Poznań

8118,00 142993,92 2500 12 miesięcy od 
dnia podpisania 
umowy

14 dni od daty 
dostarczenia faktury 
wystawionej po 
częściowej realizacji 
usługi

2 Kancelaria Denarium sp. z
o.o. sp. komandytowa

ul. Szkotnik 2B
33-100 Tarnów

45013,78 585743,28 400 12 miesięcy od 
dnia podpisania 
umowy

14 dni od daty 
dostarczenia faktury 
wystawionej po 
częściowej realizacji 
usługi

Zamawiający informuje, że pozostałe informacje pozostają bez zmian.


