
 

 

 

Znak: ZP.271.9.2013                                                                 Wawrzeńczyce, dnia 16.08.2013r. 

 
          

STRONA INTERNETOWA 

TABLICA OGŁOSZEŃ 
    

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 
 

 Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy 

podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 07.08.2013r. do 

realizacji zadania pod nazwą:  

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów” 

- wybrano:  
 

GLOBAL Ltd – Marcin Sak 

ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów 

 
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 3,62 zł 

(słownie: trzy złote 62/100) brutto / 1 km dowozu.  
 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp/ oraz zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. Według przyjętego w niniejszym postępowaniu 

kryterium oceny ofert/cena 100%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt, oferta uzyskała 100 pkt. 

W zestawieniu porównawczym z pozostałymi ofertami złożonymi w postępowaniu uznana 

została za ofertę najkorzystniejszą.  
 
 

Informacje o wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach: 

W postępowaniu przetargowym ZP.271.9.2013 złożono cztery (4) oferty: 
 
 

Oferta Nr 1: 

Radio-Taxi „PARTNER” Sp. z o.o. 

ul. Władysława Jagiełły 20/1, 31-711 Kraków 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 86,40 pkt  
   

Oferta Nr 2: 

ALEKSPOL Aleksander Luty 

32-125 Wawrzeńczyce, Zofipole 53  

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 95,77 pkt  
 
 



 

 

Oferta Nr 3: 

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM – TOURS” Angela Kuś 

31-979 Kraków, ul. Stare Wiślisko 31 

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ nie 

wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

(w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) oraz Wykonawca wykluczony 

z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał 

spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawca został wykluczony z udziału 

w postępowaniu  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ nie wyrazili zgody na 

przedłużenie okresu związania ofertą. 

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku z art. 

24 ust. 4 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Oferta Nr 4: 

GLOBAL Ltd –Marcin Sak 

ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów 

Uzasadnienie: jak wyżej 

  

Termin zawarcia umowy: nie wcześniej niż: 27.08.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


