
 

  

Tychy, dnia 25.10.2019 r. 

   INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania na zawarcie umowy ramowej, prowadzonego za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej w trybie Przetargu, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach pn.: „Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających 
się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz 
osób” - nr postępowania: 2/09/2019/PT 
 
Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej 1 
w Tychach działając na podstawie Rozdziału XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej SIWZ) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta umowa ramowa 
z następującymi Wykonawcami:  

1) Centrum Szkolenia Zawodowego „Mirek” Al. Niepodległości 87/36A, 43-100 Tychy 
2) Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” Sp. z o.o. ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice 
3) Ośrodek Szkolenia Kierowców LIDER Edwin Adamowicz Al. Niepodległości 188, 43-100 Tychy 

 
Podstawa prawna:  
Rozdział XIV ust.3 lit.a) SIWZ. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Oferty spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ. 
 
Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy ramowej na dzień: 29 października 2019 r. w siedzibie 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Towarowej 1, w Biurze 
Organizacyjno-Administracyjnym i Rewizji pok.23. 
Zawarcie Umowy Ramowej nastąpi wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy Ramowej muszą być umocowane 
do jej podpisania, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu niniejszej informacji winni skontaktować się z Biurem 
Organizacyjno-Administracyjnym i Rewizji (tel. 32 217 01 07 w. 117), w celu podania:  

 danych osób reprezentujących Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy Ramowej; 

 adresu e-mail na który będą kierowane zgłoszenia pracowników - § 1 ust.3 umowy ramowej;   

 adresu e-mail na który będą wysyłane do Wykonawcy Zapytania Ofertowe - § 3 ust.1 umowy 
ramowej; 

 danych osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją Umowy Ramowej i Zamówień 
Wykonawczych ze strony Wykonawcy (imię i nazwisko, adres telefonu, e-mail) - § 11 ust.1 lit.b) 
umowy ramowej.   

 
Z poważaniem 

 
  

Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu  
                                                                mgr inż. Miłosz Stec                mgr Łukasz Torbus 

 
 


