Kowary, 1 sierpień 2012 r.
GG.271.2.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający tj. Gmina Kowary zawiadamia, iż
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych w celu wyłonienia
Wykonawcy na zadanie :
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół”
rozstrzygniętego w dniu 1 sierpnia 2012 r., wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.
„JAMM” Marzanna Janusz, Mariusz Janusz, 59-920 Bogatynia, ul. Energetyków 7/9 za cenę
ryczałtową brutto wynoszącą 295,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
za jeden dzień świadczenia usługi.
Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków
zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy :
1. Oferta Nr 1 – PPTHU „L&D” Justyna Ochtoń-Kozina, 58-535 Miłków, Ścięgny 58a,
2. Oferta Nr 2 – P.W. KAROLUS-TRAVEL Krzysztof Przybylak, 58-530 Kowary, ul. Witosa 10,
3. Oferta Nr 3 – PARTNER-TOUR TRANSPORT OSOBOWY Marek Woźniak, 58-530 Kowary,
ul. Witosa 6,
4. Oferta Nr 4 -„JAMM” Marzanna Janusz, Mariusz Janusz, 59-920 Bogatynia, ul. Energetyków 7/9
5. Oferta Nr 5 –Ro-Ko CAR SERVICE Sp. z o.o., 58-503 Jelenia Góra, ul.Płk. W. Kazimierskiego 5
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :
Nr oferty

Liczba punktów kryterium

1

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

2

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

3

64,13

4

100,00

5

75,83

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać
zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

