Pabianice, dnia 10.08.2021 r.

OKS.271.1.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. „Świadczenie usług
przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku
szkolnym 2021/2022”
Zamawiający, Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice,
działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp informuje
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu, że jako
najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
PKS KIELCE Sp. z o.o.
Korczyn 138, 26-067 Strawczyn
Cena oferty: 220 000,00 zł
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SWZ. Ww. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i uzyskała 100
punktów w bilansie kryteriów opisanych w SWZ (100 ze 100). Oferta ww. Wykonawcy jest
ofertą najkorzystniejszą.
Informacje dotyczące ofert złożonych w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną w
poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łączną punktacją zawiera tabela poniżej:.
Nr
Firmy i adresy Wykonawców
ofert
y

Punkty (p) w
kryterium:

Punkty (p) w kryterium:

Punkty (p)

Cena oferty
(zł brutto)

Zadeklarowane skrócenie Łącznie
czasu podstawienia
autobusu zastępczego

Waga 60%

Waga 40%

1.

AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice Kolonia 10E lok. 1
98-160 Sędziejowice

227 880,00 zł z 50 minut do 10 minut
40p
57,93

97,93 p

2.

PKS KIELCE Sp. z o.o.
Korczyn 138,
26-067 Strawczyn

220 000,00 zł z 50 minut do 10 minut
60p
40p

100 p

W ww. postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp.

Wójt Gminy Pabianice
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