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Warszawa, dnia 6 czerwca 2019 r.

INFORMACJA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie dla PAP S.A. usług taksówkowych

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa SA, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie dla PAP S.A. usług taksówkowych, oferty złożyli następujący wykonawcy:
1/ Ele Taxi Warszawa Sp. z o.o. Sp. K., ul. Marywilska 34J, 03 – 228 Warszawa
Ceny (z rabatem) zaproponowane przez wykonawcę:

Wykonawcy

Ele Taxi Warszawa Sp. z o.o.
Sp. K.

Stawka za przejechany
kilometr wg taryfy I

Stawka za jedną
godzinę
oczekiwania

Stawka za wynajęcie
taksówki i przejechanie
pierwszego kilometra
(opłata początkowa)

2,59 zł brutto

34,56 zł brutto

6,91 zł brutto

Rabat od miesięcznej wartości netto kosztów związanych ze świadczeniem dla zamawiającego
usług taksówkowych – 20%

2/ Sawa - Taxi Sp. z o.o., ul. Poprawna 46A, 03 – 984 Warszawa
Ceny (z rabatem) zaproponowane przez wykonawcę:

Wykonawcy

Sawa - Taxi Sp. z o.o.

Stawka za przejechany
kilometr wg taryfy I

Stawka za jedną
godzinę
oczekiwania

Stawka za wynajęcie
taksówki i przejechanie
pierwszego kilometra
(opłata początkowa)

2,33 zł brutto

38,88 zł brutto

7,78 zł brutto

Rabat od miesięcznej wartości netto kosztów związanych ze świadczeniem dla zamawiającego
usług taksówkowych – 10%
Zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia kwotę 180.000,00 zł netto.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000067663, NIP 526-025-07-42, wysokości opłaconego w całości kapitału
zakładowego: 52.703.520,00 zł

Jednocześnie, zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania powyższych informacji, przekazuje
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

