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zamawiający:

Nazwa:

sAMoRzĄDoWE

cENTRUM oŚWlATY W KRAsoclNlE

Adres: ul. Macierzy Szkolnej

K.ajowy numeÍ identylikacyjny:2 609007370B

1

Kod pocztowy:29-105

Miejscowość: Krasocin

Krej: Polska

Adres stÍony internetowej: M.krasocin.eobip'pl
AdÍes poczty elektlonicznej:
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NalełqpélnićťPÍŹypgdkĺ 9ktúsllzscli Plsnu posĘpowań
2 NUńel NlP lub REGoN'
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Numer lelefonu kontaklowego: +48508603018

irenakusmierczyk@Wp'pl
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odpowlednte dla MŚP:

żywnośclowychdo
placówek oświatowych Gminy

1.2.1

KÍasocln w roku szkolnym 202112022.

zamóWlonie udzlelane jest w trybie
podstawowym na podstawle: art. 275
pkt 1 ustawy

680 000,00

PLN

lll kwarlał

TAK
zamlwlenle slr8tegląná
(zielone, spoleczne,
lnnowacyrns): NIE
zamówlenie zaslrzeżone:
NĺE
chaÍakter zamówienla;
amówlonla klasycznB

zamówlenie jest
odpowiednle dla MŚP:

TAK
1.3.1

DoWóz ucznlów do placóWek
ośwlatowych z tgÍenu Gminy KÍasocin
Wľaz z zapownloniom opigki w easi€
pueJazdu w roku szkolnym 202112022,

zamówlenlo udzlelane jsst w trybls
podstawowym na podstawie: art. 275

450 000,00 PLN
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zamówlonl9 zaslrzeżone:
NIE
charaktgr zamówl8nla:
ämówienla klasyczne
zamówlenle jest
odpowlednle dla

1.3,2

Dowóz utnlów nlepelnosprawnych z
tgrônu Gminy Krasocin do szkół
8pgcjálnych oraz ośrodkóW
Íohabllltacyjno - vLychowawczych wraz
z äpewnieniem oploki w ca6ie
puo]azdu w Íoku szkolnyín 202112022.

zamówlenle udzlolane jest w tryble
podstawowym na pod8tawle: ań' 275
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ämówlonla klasytno

'.''"#j-urt""#rť,
msr

j*.o**,r,,

rrJna'W,.',.r",r*

aktuallacJil3

7

ZamlwlBnlo jest

Do8t]awa produktów
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