
          Pabianice, 22.11.2021 r. 

 

DPP. 271.7.2021 

 

 

Uczestnicy  

postępowania przetargowego 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Świadczenie usług transportu publicznego po terenie Gminy 

Pabianice z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2022 roku, opublikowanego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00249345/01 z dnia 2021-10-28. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA TRASIE NR 1 

 
 
Gmina Pabianice działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące 

informacje: 

  
1. Najkorzystniejsza  oferta:.  Dokonując  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  mając  na  

względzie kryteria wyboru ofert określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (cena 

brutto – 60%,  czas reakcji – 20% oraz dysponowanie na potrzeby realizacji zamówienia i 

realizowanie zamówienia pojazdami do spełniającymi normy emisji spalin EURO 5  

20 %) w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

firmę: 

 

PHU OLA ul. Wiśniowa 11 95-200 Pabianice  

   
2. Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z treścią SWZ, najkorzystniejsza pod względem 

przyjętych kryteriów.  
3. Złożone oferty: W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.  
4. Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach 

 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy Cena brutto 
Punkty w 

kryterium 
cena – 60%  

Dysponowanie 

na potrzeby 

realizacji 

zamówienia i 

realizowanie 

zamówienia 

pojazdami do 

spełniającymi 

normy emisji 

spalin EURO 5  

 

Punkty w 

kryterium 

dysponowanie 

na potrzeby 

realizacji 

zamówienia i 

realizowanie 

zamówienia 

pojazdami do 

spełniającymi 

normy emisji 

spalin EURO 5 

-  

20 % 

Czas 

reakcji 
 

Punkty w 

kryterium 

czas 

reakcji 

- 20% 

Łączna liczba 

zdobytych 
punktów 

1. 

PHU OLA 
ul. Wiśniowa 11 

95-200 Pabianice 

:96.012,00 zł 

  60 2 pojazdy 20 

Do 20 

minut 

 

 

15 95 

 



 

5. Oferty odrzucone:  Zamawiający, działając na podstawie art. 224 ust.6 oraz  art.226 ust.1 pkt 8 

ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, odrzucił ofertę złożoną przez Kasz-Bus Sławomir 

Siewierz, Kołacinek 78, 95-061 Dmosin z uwagi na fakt, że oferta zawiera rażąco niską cenę a 

złożone wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

 

 

 
Wójt Gminy Pabianice 

 
Marcin Wieczorek 
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