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ZAWADOM|EN|E O VVYBORZE
NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania prowadzonego

,,,,DoWóz dzieci do
2018-20,19".

W

trybię przetargU nieograniczonego pn,:

szkół na terenie Gminy Wilczęta w roku szkolnym 2017-2018

i

Dziaąąc na podstawie ań. 92 ust,1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamóWień publicznych (Dz. U, z2015 r., poz.2164 z póżn zm,), informuję, żeW powyżsżym
W trybie pzetargu nieoglanicżonego o udzielenie zamóWienia
publicznego o Wańościniepżekraczającej kwot określonych w pżepisach Wydanych na podstawie ań.
,11
ust. 8 uPZP, ogłosżonego W Biuletynie ZamóWień Publicznych W dniu 08.11,20,17 r. pod numerem
612906-N-2017.

postępowaniu, prowadzonym

1. za najkorzystniejszą, na podstawie kryterióW oceny ofeń określonych W specyfikacji istotnych
WarUnkóW zamóWienia, uznana zostala ofeńa nr 1 firmyi

Przedsiębiorstwo Komunikacii Samochodowej w Elblągu sp. z o.o., ul. Grunwaldzka
61, 82-300 Elbląg oraz Transpoń osobowy stepaniuk, smolajny 83, 11-040 Dobre
Miasto.

Uzasadnienie prawne: ań. 91 ust, 1 ustawy Prawo zamóWień pUblicznych,
Uzasadnienie faktyczne; ofeńę Wybrano ,,W proceduże odwróconej", określonejW ań, 24aa ust,
,1
Ustawy PzP, oferta spełnia Wszystkie Wymagania Zamawiającego, określone W slwz, nie
podlega odżuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktóW (l00 pkt) W ramach przyjętych kryterióW

oceny ofeń,

cena ogólem brutto: 358996,48 00 PLN ( (słownie złotych; Tzysta pięćdziesiąt
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć48100),

osiem

2, zamawiający informuie, że w powyższym postępowaniu brali udział następujący
konaWcv:
NUmer Nazwa (firma) i adres siedziby Wykonawcy

ofeńy

Pżedsiębiorstwo Komunikacji samochodowej w Elblągu sp. zo.o,
Ul. Grunwaldzka 61, 82-300 Elbląg
oraz Transpoń osobowy stepaniuk, smolajny 83, 11-040 Dobre Miasto
Faster Typa Radosław , Ul. Mazurska 9/4, 10-519 o|sztyn

3.o
L,p.

Wedłuq ko
oscl
ane
nktacii
Nazwa (firma) i adres siedziby Wykonawcy

Liczba

Licżba

Łączna

kryterium

kryterium
termin

punktóW

ilość

autobusu
]

2

Pżedsiębiorstwo Komunikacji samochodowej w 60.00

.+0,00

r00,00

Fa§te. Typa Radosław , Ul. Mazurska 9/4,

40,00

91,56

Elblągu sp. zo.o.
l,Jl. Grunwaldzka 6,1, 82.300 Elbląg
oraz Transpoń o§obowy stepaniuk, smolajny 83, 11040 Dobre Mia9to

ol§ztyn

10-519

51,96

4. Zgodnie, z ań, 94 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4r. Prawo zamówień publicznych
(Dz, U, z 2015 t., poz. 2164 z póżn. zm.) umowa W sprawie zamóWienia publicznego może być
zawańa
Wybranym Wykonawcą
po Upływnie 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia e-mail do WW. Wykonawcy, t,j. po dniu 02 grudnia 2017 r

z

PoUcZENlEI

-

Na niniejsze zawiadomienie przysługują środki ochrony prawnej określoneW Dziale

Vl

i]stawy

- PzP,

