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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia ż9 stycznia 2004r.- Prawo zamówięń

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawiadamia się że postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego na ,,Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy

Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powTót po zajęciach na

podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dzieómi

w czasie ich przewozu w roku szkolnym 20l6l20t7 ", zostało uniewaznione.

uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniuzłożono 5 ofert:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy cena netto
za I bilęt
miesiecznv

cena brutto
Zal bilęt
miesięczny

Czas
podstawienia
autobusu
zastęoczęso

1 Zal<ład Usługowy
przewóz osób
Marek Markiewicz

ul. Piwnika
Ponurego 6/1
19-300 Ełk

45,00 48,60 30 minut

2. Ptzewozy
pasażerskie

Autobusem
krzysńof zieliński

Biała Giżycka5l2
11-510 Wydminy

45,00 48,60 30 minut

J. pl(s w suwałkach
S.A.

ul. Wojska
Polskiego 100
16-400 Suwałki

l06,48 115,00 45 minut

4. PKS Mrągowo
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnościa

ul. Giżycka 7
11-700 Mrągowo

77,98 84,22 l5 minut

5. OPEN TOURS
Krzysztof Ferenc

uI. Mickięwicza
1A lok. 4
19-300 Ełk

51,83 55,98 30 minut



Po analizie dokumentów zródłowych z postępowania wykluczono ofertę:

1. PKS w Suwałkach S.A., ul. Wojska Polskiego 100, 16-400 Suwałki- Wykonawca

wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.Z pkt 4 ww. ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Ofęrta Zal<ład Usługowy Przewóz Osób, Marek Markiewicz, ul. Piwnika Ponurego 6/1,

19-300 Ełk, oraz oferta Przewozy Pasażerskie Autobusem Biała Giżycka 5l2,

11-510 Wydminy - przedstawiały taką samą cenę i taki sam czas podstawienia autobusu

zastępczego, wobec powyższego przedstawiały jednakowy bilans ceny

i innych pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Art. 91.4 oraz art.91.5 pzp wskazuje sposób wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie

kryteriów oceny ofęrt określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponięwaz ustawodawca nie wskazał uprawnienia do żądartia ofert dodatkowych

w postępowaniach, w których cena nie jest jedynym kryterium, w takim prżypadku należy

Postępowanie uniewżnić, ponieważ nie ma mozliwości wyboru oferty najkorzystniejszej

(w sytuacji, gdy dwie oferty przedstawiają takie same ceny i mają tyle samo punktów

w innych pozacenowych kryteriach oceny ofert).
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