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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że w prowadzonym przez Gminę    

i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola 

Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2013/2014”: 

 

1) wybrano jako najkorzystniejszą: 

 

ofertę nr 2 złożoną przez FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób Piotr Felisiak (Zbiersk 

108, 62-830 Zbiersk). Oferowana cena jednostkowa za 1 km przebiegu  wynosi 6,05 zł brutto. 

(Oferowane wynagrodzenie za 1 dzień dowozu to 326,59 zł brutto).  

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert tj. najniższa cena, oferta firmy FELTRANS Transport Towarowy 

i Przewóz Osób Piotr Felisiak (Zbiersk 108, 62-830 Zbiersk) otrzymała największą liczbę punktów 

– 100 punktów. 
 

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom 
podlegającym ocenie: 

 
Ocena ofert:  
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100 % 
Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom 
niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację: 
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Nr 
oferty 

 
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania i adres Wykonawcy, który złożył ofertę 

Punktacja  
przyznana ofercie 

w jedynym 
kryterium oceny 

ofert - CENA 

1 
 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe TRANS-BLIŹNIAK   

Michał Nawrocki   ul. Wiśniowa 1 B, 62-820 Stawiszyn 

87,55 

2 
 

FELTRANS Transport Towarowy  i Przewóz Osób Piotr Felisiak  

Zbiersk 108, 62-830 Zbiersk 

100 

 
 

3) Zamawiający na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy informuje, że wykluczył z postępowania 
Wykonawcę nr 3 tj. „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice 22 b, 62-561 Ślesin, a jego ofertę 

odrzucił.  
 

Uzasadnienie faktyczne: 
W trakcie prowadzonego postępowania Wykonawca nr 3 tj. „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk, 

Piotrkowice 22 b, 62-561 Ślesin) pismem z dnia 09.08.2013 roku (potwierdzenie odbioru 12.08.2013r.) 

na podstawie art.26 ust.3 ustawy został wezwany do uzupełnienia załącznika nr 5 (Informacja o 

podstawie do dysponowania wykazanym sprzętem). W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił  

oferty o brakującą informację. 

 

     Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Zamawiający postanowił wykluczyć z postępowania  o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcę nr 3 tj. „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice 22 b,       

62-561 Ślesin) , gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (Załącznik nr 5 nie 

zawiera wszystkich informacji). 

Zamawiający odrzuca ofertę ww. Wykonawcy zgodnie z art.24 ust.4 ustawy (gdyż ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą). 

 
4) Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2  ustawy  umowa w sprawie zamówienia 

publicznego zostanie zawarta  w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia        

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

Z up. BURMISTRZA STAWISZYNA 

Beata Kuśmierczyk 

Sekretarz Gminy i Miasta 
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