
Mysłowice, dnia 2021-01-13

Pani Renata Żmuda
„CITO” Usługi Transportowe Renata Żmuda
ul. Zielnioka 27
41-409 Mysłowice

POŚWIADCZENIE (REFERENCJA) Nr ZP.272.9.2021.KN

o wykonanym zamówieniu

Gmina  Miasto  Mysłowice  informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzonej  procedury  zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z późn. zm.) – Pani Renata Żmuda prowadząca działalność gospodarczą pn. „CITO” Usługi
Transportowe Renata Żmuda z siedzibą w  Mysłowicach przy ul. Zielnioka 27 została wyłoniona na
wykonawcę niżej wymienionych usług: 

1. „Organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice, do
szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach nauki szkolnej, tj.  od
dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji”.  W ramach tego zadania firma
zapewnia transport i opiekę w czasie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu
miasta  Mysłowice  do  Szkoły Podstawowej  Nr  6  Specjalnej  w  Katowicach.  Umowa
ED.272.7.2020 z dnia 1.09.2020 r. Kwota 21.750,13 zł brutto w 2020 r. Realizacja ww. zadania
przewidziana jest do dnia zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

2.  „Usługa  zapewnienia  transportu  i  opieki  w  czasie  przewozu  trojga  uczniów
niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 z  terenu miasta Mysłowice do placówek
w  Mysłowicach  i  Katowicach”.  Umowa  ED.272.10.2020  z  dnia  21.09.2020  r.  Kwota
23.760,36 zł brutto w 2020 r.  Realizacja ww. zadania przewidziana jest do dnia zakończenia
roku szkolnego 2020/2021.

3.  „Dowóz trojga  uczniów niepełnosprawnych z  terenu miasta Mysłowice do Specjalnego
Ośrodka Wychowawczego w Krakowie ul.  Grochowa 19”.  Umowa ED.271.2.4.2019 z  dnia
3.01.2020 r. Kwota 4.800,03 zł brutto.

4. „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych od dnia zawarcia umowy do
dnia 30.06.2020 r. w dniach nauki szkolnej, tj.  od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do
dnia ich zakończenia – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez



Ministra Edukacji – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Giszowca”. Umowa ED.272.7.2018
z dnia 3.09.2018 r. Kwota 78.679,44 zł brutto.

5.  „Organizacja  dowozu  dziecka  niepełnosprawnego  z  terenu  miasta  Mysłowice
do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Krakowie ul.  Grochowa 19 w roku szkolnym
2018/2019”. Umowa ED.4464.273.2018 z dnia 15.10.2018 r. Kwota 10.989,00 zł brutto.

6. „Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego z terenu
miasta  Mysłowice  do  Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  im.  Dr  Marii
Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach ul. Gościnna 8 w roku szkolnym 2018/2019 – zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego – ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej”.
Umowa ED.4464.236.2018 z dnia 15.10.2018 r. Kwota 24.300,00 zł brutto.

Łączna kwota za wykonane usługi w latach 2018-2020 wyniosła 164.278,96 PLN brutto.

Wszystkie  usługi zostały  wykonane  zgodnie  z  zawartymi  umowami.  Wykonawca  zawsze
realizował je rzetelnie oraz według obowiązujących przepisów prawa dotyczących przewozu osób,
w tym osób niepełnosprawnych.

I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice

                  (-) Wojciech Chmiel


