UG-OA.4464.12.2012

Wadowice Górne, 30 sierpnia 2012 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług: „ Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 „
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone na
poszczególne trasy przez
wykonawców ;
1) Trasa nr 1 - oferta nr 4
Veolia Transport Sp. z o.o.
Oddział w Mielcu
ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec
Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną – 5,95 zł brutto za 1 km przewozu własnym transportem.
2) Trasa nr 2a , Trasa nr 2b
- oferta nr 3
Firma Produkcyjno – Handlowo - Usługowa
Janusz Kapinos
33 – 230 Szczucin, SŁUPIEC 328
Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną – 2,90 zł brutto za 1 km przewozu użyczonym
przez Gminę GIMBUSEM.
3) Trasa nr 3 - oferta nr 4
Veolia Transport Sp. z o.o.
Oddział w Mielcu
ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec
Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną – 5,95 zł brutto za 1 km przewozu własnym transportem.
4) Trasa nr 4 - oferta nr 4
Veolia Transport Sp. z o.o.
Oddział w Mielcu
ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec
Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną – 5,95 zł brutto za 1 km przewozu własnym transportem.
5) Trasa nr 5 - oferta nr 3
Firma Produkcyjno – Handlowo - Usługowa
Janusz Kapinos
33 – 230 Szczucin, SŁUPIEC 328
Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną – 5,00 zł brutto za 1 km przewozu własnym transportem.
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6) Trasa nr 6 - oferta nr 3
Firma Produkcyjno – Handlowo - Usługowa
Janusz Kapinos
33 – 230 Szczucin, SŁUPIEC 328
Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną – 5,10 zł brutto za 1 km przewozu własnym transportem.
7) Trasa nr 7 - oferta nr 4
Veolia Transport Sp. z o.o.
Oddział w Mielcu
ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec
Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną – 6,00 zł brutto za 1 km przewozu własnym transportem.
Podstawą prawną
publicznych.

dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1. Prawa

zamówień

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
oferta nr 1 – Przewóz Osób i Towarów
Firma „ARAMIS”
Dariusz Armatys
33 – 140 Lisia Góra, ul. Długa 167
Liczba punktów w kryterium CENA - 0
oferta nr 2 – Firma Handlowo - Usługowa
Dariusz Szrom
39 – 306 Górki, Wola Otałęska 1A
Liczba punktów w kryterium CENA - 0
oferta nr 3 – Firma Produkcyjno – Handlowo - Usługowa
Janusz Kapinos
33 – 230 Szczucin, SŁUPIEC 328
Liczba punktów w kryterium CENA na poszczególnych trasach;
Trasa nr 1
- 91,54
Trasa nr 2 a, 2 b - 100
Trasa nr 3
- 91,54
Trasa nr 4
- 91,54
Trasa nr 5
- 100
Trasa nr 6
- 100
Trasa nr 7
- 54,55
oferta nr 4 – Veolia Transport Sp. z o.o.
Oddział w Mielcu
Ul. Przemysłowa 2, 39 – 300 Mielec
Liczba punktów w kryterium CENA na poszczególnych trasach;
Trasa nr 1
- 100
Trasa nr 2 a, 2 b - 0
Trasa nr 3
- 100
Trasa nr 4
- 100
Trasa nr 5
- 83,33
Trasa nr 6
- 85
Trasa nr 7
- 100
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2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu
zostali wykluczeni następujący
wykonawcy;
a) Przewóz Osób i Towarów
Firma „ARAMIS”
Dariusz Armatys
33 – 140 Lisia Góra, ul. Długa 167
b) Firma Handlowo - Usługowa
Dariusz Szrom
39 – 306 Górki, Wola Otałęska 1A
Uzasadnienie;
Powodem powyższej decyzji był fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), nie spełnili Państwo warunków udziału w postępowaniu
opisanego w punkcie X, ppkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
nie załączając do oferty n/w dokumentów;
- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie
wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia.
- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, jakie posiada wykonawca.
- Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli pojazdów, potwierdzającego, że
wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług
będących przedmiotem zmówienia (aktualne przeglądy pojazdów).
- Polisy /* dokumentu /* ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Dokumentu potwierdzające że w okresie ostatnich trzech lat oferent wykonywał
usługę przewozu uczniów w minimum pełnym roku szkolnym.
Zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów z dnia 27.08.2012 r. wyżej
wymienione dokumenty winny być dostarczone Zamawiającemu do dnia 30 sierpnia 2012 r.
do godz. 9ºº. Na ten dzień w/w wykonawcy nie dostarczyli żadnych dokumentów.
W oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 4) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
był zobowiązany do podjęcia decyzji o wykluczeniu Państwa jako wykonawców z
niniejszego postępowania, a Państwa ofert uznać za odrzucone zgodnie z zapisem art. 24
ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone dwie oferty.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po
dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
Wójt Gminy
Stefan Rysak
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