
Mysłowice, dnia 01.09.2021 r.

Przewozy Pasażerskie RED - BUS
Perczak Bodo
ul. Kierocińskiej 29/40
41-209 Sosnowiec

POŚWIADCZENIE (REFERENCJA) Nr ZP.272.15.2021.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.)  –  Pan Bodo  Perczak prowadzący  działalność  gospodarczą  pn.  Przewozy
Pasażerskie RED - BUS Perczak Bodo z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kierocińskiej 29/40 w roku 2020
został wyłoniony 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 zapewniała  transport  i  opiekę
w czasie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Mysłowice do Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Swobodnej 59. Zadanie było realizowane od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. zgodnie z Umową
ED.272.1.2020  z  dnia  01.09.2020 r.  Zamawiający zapłacił  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  łącznej
wysokości 43.924,70 zł netto, 47.438,68 zł brutto.

2. „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 zapewniała  transport  i  opiekę
w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mysłowice do  Zespołu Szkół Nr 1
w Katowicach przy ul. Staszica 2, Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 17
oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy
ul. Grażyńskiego 17. Zadanie było realizowane od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. zgodnie z Umową
ED.272.1.2020  z  dnia  01.09.2020  r.  Zamawiający zapłacił  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  łącznej
wysokości 52.500,00 zł netto, 56.700,00 zł brutto.



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

II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice 
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