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WALDEMAR SKORUPKA
UsŁUGowYPRzEwoZ
osÓB AUToBUSEM
ul. Rzeczna 8
ó3-910 Miejska Górka

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia:
pn: ,,Usluga prz€wozowa_ dowóz i odwóz uczniów: szkól podstaworłych i przedszkoli w Gminie Poniec
w roku szkolnym 2020/2021'
nr sprawy: ZPI 27 1.0 4.2020

I- Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. l Prawa Zamólvień Publicznych Zamawiający iriformuje, że w
prowadzon}'m postępowaniu wybrano do realizac1i Zamówienia najkorzystn iej szą ofertę złożoną przez
(lferenta:

Waldemar Skorupka Uslugowy Przewóz Osób Autobusem ul. Rzeczna 8' 63-910 Mieiska Górka
cena netto za l km przewozu 4,58 zł ,cena brutto za 1 km przewoztl4,95 zł
Uzasadnienie wyboru:
wybór zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonawca spełnił warunki udziału w
postępowaniu i złoĘł najkorzystniejszą ofertę -najwyższa ilość punktów w nŹej wymienionych
kryteriach.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

Podstawą prawną dokonanego wyborujest art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny
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W prowadzonyrr postępowaniu złoŹono następuiące ofeĘ:

Nr
oferty

Nazwa i adres
wykonawcy

Liczba
punktów w
krlterium
,,Cena"

Liczba
purrktów w
krlteriurl
,,czas
Podstawienia
pojazdu
Zastępczego''

Liczba
punktów w
kryterium
,,Sredni wiek
produkcji
proponowanych
do wykonania
zadania
autobusów''

Łączna liczba
pirnktów

1 Usługi Transportowo-
Warsztatowe Artur
Maćkowiak
ul. Śniadeckich 14,
64-l I3 Osieczna

57,56 20 Ż0 97,56

Ż Waldemar Skorupka
Usługowy Przewóz
Osób Ąutobusem
ul. Rzeczna 8,

63-910 Mieiska Górka

60,00 Ż0 11,63 91,63

Ż' Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zalnówięń publicznych Zamawiający inlbrmuje, że w
prowadzonyl postępowaniu nie zostały odrzucone żadne ofeĘ.

3. Działa1ąc na podstawie art. 92 tlst. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust' 1 pkt' 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje. że
podpisanie umowy Z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ.

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzj|Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanic, Skarga
do Sądu) wobec czynności:

l ) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługrlje'

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinfomować Zamawiającego o:

l1 nieugodnej z przepisami us|a!\} c.',ynnosci podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowan iu. lub

2) zaniechania czynności, do któĄ zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania nirriejszego zawiadomienia faksem lub drogą
elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane
pisemnie.

Irrfonrracje doryczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale Vl Prawa zan;ówień publicznych ,.Srodki ochrony prawnej'', art. od 179 do 198g.

Zamieszczono na stronie Zamawiającego (wrvw'bio.oon iec.ol) w dniu 02.07


