
Znak: ZP.271.9.2013                                                            Wawrzeńczyce, dnia 29.08.2013r

  

STRONA INTERNETOWA 

TABLICA OGŁOSZEŃ  

 

    

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - 

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

 

 Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp w myśl art. 92 ust. 2 

ustawy Pzp – Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów” 

prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:  

 

ALEKSPOL Aleksander Luty 

32-125 Wawrzeńczyce, Zofipole 53  

 
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 3,78 

zł (słownie: trzy złote 78/100) brutto / 1 km dowozu.  

 

Uzasadnienie wyboru: 

W związku z wycofaniem się z zawarcia umowy Wykonawcy pierwotnie wybranego 

do realizacji przedmiotu zamówienia tj. GLOBAL Ltd – Marcin Sak, ul. Szujskiego 66,      

33-100Tarnów, dokonuje się zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp ponownego wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych w postępowaniu ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ALEKSPOL Aleksander Luty, 

32-125 Wawrzeńczyce, Zofipole 53. 

Oferta złożona przez niniejszego Wykonawcę w trakcie przeprowadzonej wcześniej oceny 

ofert uzyskała drugą najwyższą punktację zaraz po ofercie Wykonawcy, który wycofał się 

z zawarcia umowy. 

 

 

 



Informacja o wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach: 

 

W postępowaniu przetargowym złożono 4 oferty. Ich streszczenie i porównanie wraz z 

przyznaną punktacją ocen prezentuje się w poniższej tabeli. 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

Cena ofertowa 

przedmiotu 

zamówienia, 

objętego 

postępowaniem  

przetargowym  

wynosi brutto (w zł) 

/ 1 km dowozu  

 

Kryterium oceny 

ofert / cena 100% 

przy czym 1% 

odpowiada 1 pkt 

Uwagi 

 

1 

 

Radio-Taxi „PARTNER” 

Sp. z o.o. 

ul. Władysława Jagiełły 

20/1, 31-711 Kraków 

 

 

4,19 

 

86,40 

 

– 

 

2 

ALEKSPOL Aleksander 

Luty 

32-125 Wawrzeńczyce, 

Zofipole 53  

 

3,78 95,77 Wykonawca 

wybrany do 

realizacji 

zamówienia 

 

3 

 

 

Firma Usługowo-

Handlowa „ADAM – 

TOURS” Angela Kuś 

31-979 Kraków, 

 ul. Stare Wiślisko 31 

 

4,32 

Wykonawca 

wykluczony z udziału 

w postępowaniu o 

udzielenie 

zamówienia. 

Oferta odrzucona z 

postępowania. 

 

 

– 

 

4 

GLOBAL Ltd –Marcin 

Sak 

ul. Szujskiego 66,  

33-100 Tarnów 

 

3,62 100 Wykonawca 

wycofał się z 

zawarcia 

umowy 

 

 

 

 

Termin zawarcia umowy: 30.08.2013r. 

 

 

 

Sporządzono 2 egz.: 

Zamieszczono na stronie internetowej www.igwa.pl  i tablicy ogłoszeń. 

 

http://www.igwa.pl/

