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Wynik przetargu:

Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkół podstawowych w roku szkolnym
2019/2020 i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.
Wiązownica, 19.08.2019 r.
Znak: IZ.271.11.2019
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązownica zawiadamia, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do
szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w dniu
19.08.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma:
W zakresie części Nr 1
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Wiązownicy w roku szkolnym 2019/2020
i 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A.
ul. Przemysłowa 15
37-500 Jarosław

Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

Uzyskana łączna
ilość punktów

60,00

10,00

0,00

70,00 pkt.

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt.
5 ustawy Pzp.
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert, ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy
3. DAMiL-Trans Krajowy
i Międzynarodowy Przewóz Osób
i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice

Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

Uzyskana łączna
ilość punktów

31,22

20,00

10,00

61,22 pkt.

W zakresie części Nr 2
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Szówsku w roku szkolnym 2019/2020 i
2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A.
ul. Przemysłowa 15
37-500 Jarosław

Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

Uzyskana łączna
ilość punktów

60,00

10,00

0,00

70,00 pkt.

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt.
5 ustawy Pzp.
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert, ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy

Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)
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Uzyskana łączna
ilość punktów
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3. DAMiL-Trans Krajowy
i Międzynarodowy Przewóz Osób
i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice

31,22

20,00

10,00

61,22 pkt.

W zakresie części Nr 3
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Zapałowie w roku szkolnym 2019/2020 i
2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A.
ul. Przemysłowa 15
37-500 Jarosław

Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

Uzyskana łączna
ilość punktów

60,00

10,00

0,00

70,00 pkt.

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt.
5 ustawy Pzp.
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert, ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy
3. DAMiL-Trans Krajowy
i Międzynarodowy Przewóz Osób
i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice

Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

Uzyskana łączna
ilość punktów

39,93

20,00

10,00

69,93 pkt.

W zakresie części Nr 4
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Piwodzie w roku szkolnym 2019/2020 i
2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.

Nr oferty / Nazwa Wykonawcy
1. Międzynarodowy i Krajowy
Przewóz Osób „ERA”
Halina Forystek – Haśko
Świerchowa 48
38-223 Osiek Jasielski

Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

60,00

0,00

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

10,00

Uzyskana łączna
ilość punktów

70,00 pkt.

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt.
5 ustawy Pzp.
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert, ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Nr oferty / Nazwa Wykonawcy
3. DAMiL-Trans Krajowy
i Międzynarodowy Przewóz Osób
i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice

Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

Uzyskana łączna
ilość punktów

38,55

20,00

10,00

68,55 pkt.

Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY WIĄZOWNICA
http://bip.wiazownica.com//?c=mdPrzetargiWyniki-cmPokazWynikPrzetargu-168-1236&printtype=pdf

Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY WIĄZOWNICA
http://bip.wiazownica.com//?c=mdPrzetargiWyniki-cmPokazWynikPrzetargu-168-1236&printtype=pdf

W zakresie części Nr 5
Dowóz uczniów z terenu gminy Wiązownica do szkoły podstawowej w Mołodyczu w roku szkolnym 2019/2020 i
2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie trwania dowozu.

Nr oferty / Nazwa Wykonawcy

Kryterium: Cena
brutto oferty
60 (pkt.)

Kryterium:
Termin
płatności
20 (pkt.)

60,00

10,00

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Jarosław S.A.
ul. Przemysłowa 15
37-500 Jarosław

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

0,00

Uzyskana łączna
ilość punktów

70,00 pkt.

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów za wykonanie przedmiotu
zamówienia. W dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą w myśl art. 2 pkt.
5 ustawy Pzp.
Z postępowania w danej części nie odrzucono ofert, ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Pozostałe ważne oferty złożone w danej części zamówienia:
Cena brutto
oferty
60 (pkt.)

Termin
płatności
20 (pkt.)

Norma emisji
spalin
20 (pkt.)

Uzyskana łączna
ilość punktów

1. Międzynarodowy i Krajowy
Przewóz Osób „ERA”
Halina Forystek – Haśko
Świerchowa 48
38-223 Osiek Jasielski

56,16

0,00

0,00

56,16 pkt.

3. DAMiL-Trans Krajowy
i Międzynarodowy Przewóz Osób
i Rzeczy Danuta Cząstka - Sroka
Ujkowice 43a 37-713 Maćkowice

36,84

20,00

10,00

66,84 pkt.

Nr oferty / Nazwa Wykonawcy

Na powyższe rozstrzygnięcie wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisania po upływie daty 24 sierpnia 2019r. w przypadku przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną lub po upływie daty 29 sierpnia 2019 r. w przypadku
przesłania zawiadomienia o wyborze w inny sposób (art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.)

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązownica
Lucyna Solska

Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3. BIP Wiązownica.
4. a/a
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