
  

 Pakosław, dnia 28 lipca 2020 roku 

 

Zn.RGRB.271.1.2020 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 
Zamawiający: 

 Gmina Pakosław 

 63-920 Pakosław 

 ul. Kolejowa 2 

 (tel./fax. 65/54-78-332) 

 

 

 

 

działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w przetargu 

nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.  
 

,,Dowożenie i odwożenie dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pakosław  

w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej (zakup biletów miesięcznych)” 
 

 

złożono 4 oferty. Oferty złożyły następujące firmy: 

 

1. Waldemar Skorupka  

USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM 

ul. Rzeczna 8 

63-910 MIEJSKA GÓRKA 
 

2. Kuczyński Zbigniew  

CONTINENTAL TRAVEL  

Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne                                              

Sarnówka 35  

63-900 RAWICZ 

 

3. Usługi Transportowo – Warsztatowe  

Artur Maćkowiak  

ul. Śniadeckich 14 

64-113 OSIECZNA  

 
 

4. "JĘDRUŚ" PRZEWOZY AUTOBUSOWE 

Jan Niedbała  

ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4  

63-900 RAWICZ  
 

 



  

 

 

Streszczenie oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu: 

 

 

1. Kuczyński Zbigniew  

CONTINENTAL TRAVEL  

Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne                                              

a) liczba punktów w kryterium „cena”– 60,00 pkt 

b) liczba punktów w kryterium „termin płatności” – 40,00 pkt 

c) łączna liczba punktów – 100,00 pkt 

 

2. Usługi Transportowo – Warsztatowe  

Artur Maćkowiak 

a) liczba punktów w kryterium „cena”– 54,05 pkt 

b) liczba punktów w kryterium „termin płatności” – 40,00 pkt 

c) łączna liczba punktów – 94,05 pkt 

 

 

 

Uzasadnienie wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert: 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę wykonawcy : 

Waldemar Skorupka, USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB AUTOBUSEM na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej PZP). W pkt 3.15 oraz 13.1 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający wskazał,  

że Wykonawca może złożyć tylko ofertę podstawową albo ofertę podstawową i ofertę 

wariantową. Złożenie tylko oferty wariantowej powoduje odrzucenie oferty.  

W/w Wykonawca złożył wyłącznie ofertę wariantową, w związku z czym ofertę tę 

należało odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 Zamawiający informuje, że działając na podstawie 

art. 26 ust. 2 ustawy PZP wezwał wykonawcę "JĘDRUŚ" PRZEWOZY 

AUTOBUSOWE, Jan Niedbała do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3  ustawy PZP. 

Żądane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzić miały spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, które Zamawiający określił w pkt 

6 i 7 SIWZ oraz brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ. 

Wykonawca pomimo wezwania do złożenia dokumentów nie złożył ich we wskazanym 

w wezwaniu terminie (tj. do dnia 20 lipca 2020 roku). 

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę "JĘDRUŚ" PRZEWOZY 

AUTOBUSOWE Jan Niedbała ze względu na art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. 

Jednocześnie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający odrzucił ofertę 

Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.  

 

 

 

 



  

 

 

Nazwa Wykonawcy najkorzystniejszej oferty: 

 

Kuczyński Zbigniew 

CONTINENTAL TRAVEL 

Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne 

Sarnówka 35 

63-900 RAWICZ 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniała wszystkie wymogi formalne i była ofertą 

zawierającą najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami 

oceny złożonych ofert. 

 

W postępowaniu nie było wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale 

nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji oraz dialogu. 

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 

W postępowaniu nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ww.ustawy zawrze umowę 

z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

 
 

 

 
 

  

          WÓJT  

         /-/ Piotr Skrzypek  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

opr. Kacper Krzyżosiak 

tel. 65/54-78-332, wew. 31 
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