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Gmina Domaszowice 
ul. Główna 26 
46-146 Domaszowice   
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: Przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z 

terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych (ogłoszenie o przetargu 

nieograniczonym ukazało się w BZP pod  nr 561851-N-2020 z dnia 14.07.2020 r.), 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) uprzejmie 
informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu 

gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wybrano jako najkorzystniejszą 
- ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Wielobranżową Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 
46-113 Wilków. 
 
UZASADNIENIE 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na Przewozy dzieci i 
młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu gminy Domaszowice do i z placówek 
oświatowych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 
39 Pzp. 
Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się 
następującymi kryteriami wyboru ofert: 
1) cena brutto – 60% 
2) czas reakcji – 40% 
i postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w 
SIWZ i Pzp oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.  
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty (gdzie wykluczono: 0 ofert, 
odrzucono: 0 ofert) złożone przez: 
1. Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków z 
zaoferowaną ceną brutto: 3,94 zł/km, czas reakcji: do 15 minut, ogólna suma 
punktów: 100,00, z tego: cena brutto – 60,00 pkt, czas reakcji – 40 pkt, 
2. Biuro Podróży Nalepa Travel Agnieszka Nalepa, ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 
Namysłów z zaoferowaną ceną brutto: 4,26 zł, czas reakcji: do 10 minut, ogólna suma 
punktów: 95,49, z tego: cena brutto – 55,49 pkt, czas reakcji – 40 pkt, 

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w 
postępowaniu a jego oferta była zgodna z przepisami Pzp oraz odpowiadała treści 
SIWZ należało wybrać ofertę Firmy Wielobranżowej Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 
34, 46-113 Wilków zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp. 
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