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IZP.341.1.2013                                         Cegłów dnia 25 listopada 2013r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  
 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: IZP.341.13.2013. Na-
zwa zadania: Dowóz uczniów do placówek o światowych z terenu Gminy Cegłów”  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych obejmujących  „dowóz 
uczniów do Zespołu Szkolnego w Cegłowie ul. Poprzeczna 27 i Zespołu Szkolnego w Pia-
secznie 152 z miejscowości połoŜonych na terenie Gminy Cegłów oraz ich odwóz w roku 
szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 realizowany w oparciu o komunikację regulowaną (regularny 
przewóz osób) na podstawie na podstawie biletów miesięcznych (nabytych w oparciu o art. 5a 
Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowe-
go)", poczynając od dnia 1 grudnia 2013r. do dnia 30 września 2014r.,  
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV  

60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego ,  
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 230709-2013 z dnia 04-11.2013r.  
Zmiana BZP 457886-2013 z dnia 08.11.2013r. 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najko-
rzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  

 
Przedsi ębiorstwo  

Komunikacji Samochodowej   
w Mińsku Mazowieckim S.A. 

ul. Warszawska 222  
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 
za oferowaną cenę ryczałtową  brutto:  99 235,80 zł  (słownie złotych: dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć 80/100).    
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert okre-
ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty: 

 

Lp. 
Nazwa  

wykonawcy 
Adres  

wykonawcy 

Ilość punktów  
w kryterium 

 cena 

Ilość punktów  
w kryterium  
wiek taboru 

Razem  
pkt. 

1. 
 

BAGSS Sadoch & Gąsior 
 spółka jawna  

05-307 Dobre 
ul. Kopernika 3 

76,17 18,72 94,89 

2. 
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Samochodowej  

w Mińsku Mazowieckim S.A. 

05-300 Mińsk Mazowiecki  
ul. Warszawska 222 

80,00 20,00 100,00 

 



2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty. 

 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  nastąpi w trybie art. 94 ust. 
2 pkt. 3.  

 
Środki ochrony prawnej  
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) - 
dział VI "Środki ochrony prawnej".  
 
 
 


