
Oznaczenie sprawy: ZP.271.3.2018  

Domaszowice, dnia 18.07.2018 r. 

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po 

dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewozy dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych” wybrano: 

 Dla zdania 1 Przewozy dzieci i młodzieży z terenu gminy Domaszowice do i ze szkół 

podstawowych łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie drogi do i z 

placówek oświatowych jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez Opolskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole 

 Dla zadania 2 Przewóz dzieci z terenu gminy Domaszowice do i z Publicznego Przedszkola w 

Domaszowicach łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie drogi do i z placówki 

oświatowej jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez Opolskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole 

 Dla zadania 3 Przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu gminy Domaszowice do 

i z placówek oświatowych łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie drogi do 

i z placówek oświatowych jako najkorzystniejszą - ofertę nr 3 złożoną przez Biuro Podróży 

Nalepa Travel Agnieszka Nalepa, ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 Namysłów 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przewozy dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych”  w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 P.z.p. 

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi 

kryteriami wyboru ofert: 

1) cena brutto – 60% 

2) czas reakcji (wprowadzenia pojazdu zastępczego w przypadku awarii) – 40% 

i zamierzał udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i 

P.z.p. oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty (gdzie wykluczono: 0 ofert, 

odrzucono: 0 ofert) złożone przez: 

1. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1,  

45-348 Opole: 



 Dla zadania 1 z zaoferowaną ceną brutto 163 800,00 zł oraz ogólną sumą punktów 100,00, 

z tego: cena brutto – 60 pkt, czas reakcji – 40,00 pkt, 

 Dla zadania 2 z zaoferowaną ceną brutto 15 600,00 zł oraz ogólną sumą punktów 100,00, z 

tego: cena brutto – 60 pkt, czas reakcji – 40,00 pkt, 

2. Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków  

 Dla zadania 3 z zaoferowaną ceną brutto 4,02 zł/km oraz ogólną sumą punktów 73,58, z 

tego: cena brutto – 33,58 pkt, czas reakcji – 40,00 pkt, 

3. Biuro Podróży Nalepa Travel Agnieszka Nalepa, ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 Namysłów 

 Dla zadania 3 z zaoferowaną ceną brutto 2,25 zł/km oraz ogólną sumą punktów 100,00 z 

tego: cena brutto – 60,00 pkt, czas reakcji – 40,00 pkt, 

 

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w 

postępowaniu a Ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ 

należało wybrać dla zadania 1 i 2 ofertę Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole, natomiast dla zadania 3 ofertę 

firmy Biuro Podróży Nalepa Travel Agnieszka Nalepa, ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 

Namysłów, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p. 
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