
 

                                                                                                      Znak sprawy : ZP341/6/12 

Gmina Belsk Duży 

 

Belsk Duży, dnia 30.07.2012r.   

                    OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do 
szkół prowadzonych przez gminę Belsk Duży.”  
 
  W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na 
podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oraz § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  (SIWZ) Zamawiający; 

1) przedstawia poniżej nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w 
przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną oferentom w kryterium 
oceny ofert i  punktację: 

 
 
Numer 
oferty 
        1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, 05-600 Grójec ul. 
Laskowa 26 
Cena ofertowa netto: 48,93 zł /od jednego dziecka miesięcznie/ 
 

Kryterium  
Oceny  

 Ocena  
(liczba pkt) 

                 
                     Uzasadnienie 

  
 

Cena  
ofertowa 

    
  100,00 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, 
określonego w § 18 pkt 2  SIWZ:  P(Ci)= Cmin/Ci x 100 pkt  
gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny  
P(Ci) = 48,93/48,93 x 100pkt = 100,00 pkt 

 
 

 
 
2) informuje, że dokonał, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w § 18 SIWZ (cena – 
100 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty. 
    Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: 
 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, 05-600 Grójec ul. 
Laskowa 26 
 ( cena ofertowa netto/ za dowóz/odwóz 1 dziecka miesięcznie/: 48,93 złotych), ponieważ 
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert – w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę 
punktów (100 pkt za kryterium - cena). 
   Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostały odrzucone następujące oferty: 
 



- oferta nr 2 : PPUH  „JAR – TOUR” Jarosław Wróblewski , 96 – 230  Biała Rawska, ul. 
Wojska Polskiego 9  / na podstawie art .89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych / 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 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 oferty. 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Belsk Duży 
                                                                                                              
                                                                                                                       /-/  Władysław Piątkowski 

 

 


