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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o wyborze 

oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na „ Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów 

Szkolno – Przedszkolnych i Gimnazjum oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych 

biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu  

od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., oraz w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020.” 

Do realizacji zamówienia wybrano ofertą złożoną przez firmę: 

Open Tours 

Krzysztof Ferenc 

ul. Mickiewicza 1A lok 4 

19-300 Ełk 

Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, spełnia wszystkie warunki udziału 

w postępowaniu i odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 p.z.p. 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy p.z.p. 
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Termin podpisania umowy może ulec zmianie w razie zaistnienia postępowania 

odwoławczego. 

Wykaz oferentów biorących udział w postępowaniu: 

Lp. Nazwa i adres oferenta Kryterium oceny Liczba 
punktów 

a) cena – 60% (C)= 60 pkt. 43,68 pkt 

b) czas podstawienia autobusu zastępczego- 40% 
(P)= 40 pkt. 

13,36 pkt 

1. Zakład Usługowy 

Przewóz Osób 

Marek Markiewicz 

ul. Piwnika Ponurego 6/1 

19-300 Ełk 

Razem pkt. 57,04 pkt 

a) ) cena – 60% (C)= 60 pkt.  49,92 pkt 

b) czas podstawienia autobusu zastępczego- 40% 
(P)= 40 pkt. 

20,00pkt 

2. Przewozy Pasażerskie 
Autobusem  

Krzysztof Zieliński 

Biała Giżycka 5/2 

11-510 Wydminy 

Razem pkt. 69,92 pkt 

a) ) cena – 60% (C)= 60 pkt. 60,00 pkt 

b) czas podstawienia autobusu zastępczego- 40% 
(P)= 40 pkt. 

20,00 pkt 

 

3. 

 

 

Open Tours 

Krzysztof Ferenc 

ul. Mickiewicza 1A lok 4 

19-300 Ełk Razem pkt. 80,00 pkt 

a) ) cena – 60% (C)= 60 pkt. 38,16 pkt 

b) czas podstawienia autobusu zastępczego- 40% 
(P)= 40 pkt. 

40,00 pkt 

 

4. Przewozy Pasażerskie 
Arkadiusz Gietek  

ul. Spacerowa 30 

12-200 Pisz 
Razem pkt. 78,16 pkt 
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