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 Uczestnicy postępowania  

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

Dotyczy postępowania na ,, Dowóz dzieci i młodzieży na pływalnie oraz zawody 

sportowe”  ogłoszonego na tablicy informacyjnej SZS, na stronie internetowej w dniu 

16.01.2015 r., oraz opublikowanego w dniu 16.01.2015r. na stronie UZP pod numerem: 

6967 – 2015 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w postępowaniu                   

o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Dowóz dzieci i młodzieży na pływalnie oraz 

zawody sportowe” jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria cena – 95%; czas 

podstawienia zamiennego sprawnego autokaru – 5% uznano ofertę złożoną przez 

następującego Wykonawcę: 

oferta nr 2 

PKS w Radomiu Sp.z.o.o. 

Ul. 1905 Roku 47 

26-600 Radom  za cenę ofertową brutto – 238.752,00  zł  

Oferta złożona przez w/w wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, spełnia wymogi 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 

w oparciu o przyjęte kryteria. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom 

w przyjętym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

 



Numer oferty 1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   

IMPORT-EXPORT 

Wojciech Rusak 

Ul. Instalatorów 32 

26-600 Radom 

Cena ofertowa brutto: 244.200,00 złotych 

Czas podstawienia zamiennego sprawnego autokaru – 60 min 

Kryterium 

oceny 

Ocena  

(liczba pkt) 
Uzasadnienie 

Łączna punktacja  

– suma punktów za 

poszczególne 

kryteria 

Błąd! Nie 

można 

odnaleźć 

źródła 

odwołania.  

 

92,88  pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 

matematycznego, określonego w pkt13 SIWZ: 

P(Ci) = Cmin / Ci x 95 pkt 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 

odrzuconych 

Ci – ceny poszczególnych ofert 

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 

 

P(c) =238.752,00/244.200,00x 95 pkt 

P( c) = 92,88 

 

 

97,88 pkt  

Ocena czasu 

podstawienia 

zamiennego 

sprawnego 

autobusu 

 

5 pkt 
Ocena czasu podstawienia zamiennego sprawnego autobusu 

60 min-5pkt 

 

Numer oferty 2 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   

PKS w Radomiu Sp.z.o.o. 

Ul. 1905 47 

26-600 Radom  

Cena ofertowa brutto: 238.752,00 złotych 

Czas podstawienia zamiennego sprawnego autokaru – 30 min 

Kryterium 

oceny 

Ocena  

(liczba pkt) 
Uzasadnienie 

Łączna punktacja  

– suma punktów za 

poszczególne 

kryteria 

Błąd! Nie 

można 

odnaleźć 

źródła 

odwołania.  

 

95  pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 

matematycznego, określonego w pkt13 SIWZ: 

P(Ci) = Cmin / Ci x 95 pkt 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 

odrzuconych 

Ci – ceny poszczególnych ofert 

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 

 

P(c) =238.752,00 /238.752,00 x 95 pkt 

P( c) = 95 pkt 

 

 

100 pkt  



Ocena czasu 

podstawienia 

zamiennego 

sprawnego 

autobusu 

 

5 pkt 
Ocena czasu podstawienia zamiennego sprawnego autobusu 

30 min-5pkt 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2pkt 3a ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy w dniu 29 stycznia 2015., w godzinach 09:00 – 

15:00, w siedzibie Zamawiającego,  

Zamawiający dopuszcza przekazanie umowy Wykonawcy drogą e-mailową na wniosek 

Wykonawcy. 

 
 
        
 

Prezes SZS 

       (-) Jarosław Ludwiński 


