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Niemodlin, dnia 9 sierpnia 2012r.  

ZEF 4464.842.2012 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
        na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół  
       w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”. 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
 

Zamawiający Gmina Niemodlin, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 

759 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do 

szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”. 

Zamawiający: 

1) w części 1 niniejszego postępowania wybrał ofertę nr 1, złożoną przez przedsiębiorcę 

Piotra Bielicza „Produkcja-Handel-Usługi”, ul. Mickiewicza 31; 49-100 NIEMODLIN, 

2) w części 2 i 3 niniejszego postępowania wybrał ofertę nr 2, złożoną przez 

przedsiębiorcę Ewę Maciejczyk „Transport Osobowy”, ul. Kraszewskiego 6; 49-100 

NIEMODLIN. 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  

pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, 

Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”, w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 1ustawy Pzp Zamawiający dopuścił złożenie ofert 

częściowych – 3 części, w zależności od przebiegu tras przejazdu dzieci. 

 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przy wyborze 

oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia 

wymagania określone w SIWZ i w ustawie Pzp oraz zaoferuje najniższą dzienną cenę brutto, 

spośród ofert nieodrzuconych.  

 

Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty od Wykonawców na niżej wymienione 

części, które zostały złożone prawidłowo, w terminie wyznaczonym na składanie ofert.  



2 

 

1. Informacja o złożonych ofertach: 

NUMER 

OFERTY 
NAZWA WYKONAWCY ADRES WYKONAWCY CENA DZIENNA  

(BRUTTO) 

LICZBA PKT 
W KRYTERIUM 

CENA 

Część 1 

1 
BIELICZ PIOTR 

Produkcja-Handel-Usługi 

49-100 NIEMODLIN, 

ul. Mickiewicza 31 
199,50 100 

2 
TRANSPORT OSOBOWY 

Ewa Maciejczyk 

49-100 NIEMODLIN,  

ul. Kraszewskiego 6 
219,00 91,10 

3 
Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe  

EUROTAM Zbigniew Paradowski  

49-130 TUŁOWICE,  

ul. Opolska 1 
324,00 61,57 

Część 2 

2 
TRANSPORT OSOBOWY 

Ewa Maciejczyk 

49-100 NIEMODLIN,  

ul. Kraszewskiego 6 
390,00 100 

3 

Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe  
EUROTAM Zbigniew Paradowski  

49-130 TUŁOWICE,  

ul. Opolska 1 
459,00 84,97 

Część 3 

2 
TRANSPORT OSOBOWY 

Ewa Maciejczyk 

49-100 NIEMODLIN,  

ul. Kraszewskiego 6 
249,00 100 

3 

Przedsiębiorstwo  

Usługowo-Handlowe  
EUROTAM Zbigniew Paradowski  

49-130 TUŁOWICE,  

ul. Opolska 1 
378,00 65,87 

 

2. Po dokonaniu badania i oceny ww. ofert, zgodnie z kryterium określonym w Specyfikacji 

istotnych Warunków Zamówienia CENA – 100%, Zamawiający: 

1) w części 1 niniejszego postępowania wybrał ofertę nr 1: 

Bielicz Piotr „Produkcja-Handel-Usługi” 

ul. Mickiewicza 31 

49-100 NIEMODLIN 

 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa powyżej, uzupełnił 

brakujący dokument. Zatem Wykonawca spełnia wszystkie warunki pod względem 

formalnym i prawnym, zgodnie z wymaganiami SIWZ i przepisami Prawo zamówień 

publicznych, natomiast oferta złożona na część 1 zamówienia, dotyczącą trasy Niemodlin – 

Kup, zawiera cenę najniższą spośród złożonych ofert, uzyskując, zgodnie z przyjętym 

kryterium oceny ofert, maksymalną liczbę punktów. 

 

2) w części 2 i 3 niniejszego postępowania wybrał ofertę nr 2: 

„TRANSPORT OSOBOWY” Ewa Maciejczyk 

ul. Kraszewskiego 6 

49-100 NIEMODLIN 
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Wykonawca spełnia wszystkie warunki pod względem formalnym i prawnym, zgodnie  

z wymaganiami SIWZ i przepisami Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, składając  

ofertę na część 2 i 3 niniejszego zamówienia, dotyczącą trasy Niemodlin – Grodków oraz 

trasy Niemodlin-Opole, zaproponował najniższe ceny, spośród złożonych ofert, uzyskując, 

zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, maksymalną liczbę punktów. 

 

 

 

      p.o. DYREKTOR 
                  /~/ 
mgr Małgorzata Kochanek 

 
 
 
 

 
   Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się  
   na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz tablicy ogłoszeń w dniu 09.08.2012r. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


