
                                                                                                         Łączna, 22 sierpnia 2017r. 

  

  

  

Dotyczy:  

Ogłoszenie nr 547449-N-2017 z dnia 2017-07-07 

  

Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej 
w Goździe w roku szkolnym 2017/2018”. 

  

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

  

  

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

tj. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe  

  w roku szkolnym 2017/2018” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert.  

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu  

tj. 3 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria jakimi kierował 

się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej to:  cena brutto za realizację 

zamówienia – 60pkt., termin płatności -40pkt. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w 

specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.  

  

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:  

  



Nr 

ofert

y  

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy  

Streszczenie spełniania 

warunków udziału  

w postępowaniu  

i oceny ofert  

Łączna 

cena za 

wykonanie 

przedmiotu 

zamówieni

a 

[zł] 

Termin 

płatnośc

i 

faktury: 

Punktacj

a  

1. 

PRZEWÓZ OSÓB 

USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

Sławomir Dąbek 

Wincentów Nr 41, 26-

065 Piekoszów 

Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, 

oferta nie podlega odrzuceniu 

159 216 30 dni 100 

2. 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Zofia Danieluk, 

Cedzyna 2a, 25-900 

Kielce 

Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w 

postępowaniu,  

oferta podlega odrzuceniu 

144 366 30 dni 0,00 

3. 

LECH-TRANS Paweł 

Lech 

Pępice 38, 26-080 

Mniów 

Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w 

postępowaniu,  

oferta podlega odrzuceniu 

151 776 30 dni 0,00 

4. 

TRAVELLER BUS 

Artur Pawełkiewicz 

ul. Wesoła 51, 25-363 

Kielce 

Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, 

oferta nie podlega odrzuceniu 

180 792 30 dni 92,84 

5. 

USŁUGI-HANDEL-

TRANSPORT Anna 

Chmiel Charężów 6, 

26-060 Chęciny 

Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w 

postępowaniu,  

oferta 

podlega                odrzuceni

u 

163 680 30 dni 0,00 

6. 

USŁUGI 

AUTOBUSOWE 

Tadeusz Woźniak, ul. 

Massalskiego 24/35 

25-636 Kielce 

Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w 

postępowaniu,  

oferta podlega odrzuceniu 

148 442,88 30 dni 0,00 

7. 

WITKOWSKI 

ANDRZEJ 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe 

,,WITKOBUS”,  Wzdó

ł Rządowy 18A 

26-010 Bodzentyn 

Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, 

oferta nie podlega odrzuceniu 

195 300  30 dni 88,91 

  



Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert 

ustalono, iż oferta nr 1 Przewóz Osób Usługi Transportowe Sławomir Dąbek Wincentów 

gm. Piekoszów odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 

specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji 

kryterium wyboru.  

Firma Przewóz Osób Usługi Transportowe Sławomir Dąbek Wincentów gm. Piekoszów 
za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 

159.216 zł oraz termin płatności wynoszący 30 dni, co jest równoznaczne z przyznaniem 

maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie. 

  

  

  

Romuald Kowaliński 

Wójt Gminy 

Łączna 

  

 


