WÓJT GMINY ŁUBNIANY
Łubniany, dnia 08.08.2014r.
ZP.271.6.C.2014
Otrzymują Wykonawcy
którzy złożyli oferty
treść niniejszego pisma
zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl

POWIADOMIENIE
o wyniku postępowania
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszych
ofert, w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ w trybie przetargu
nieograniczonego, dla zadania:
"Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany
w roku szkolnym 2014/2015”
I.

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

I.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na
terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
Opolskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej
Spółka Akcyjna w Opolu
ul. Rodziewiczówny 1
45-348 Opole
za cenę brutto: 198.000,00 zł
uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu.
W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny
ofert.
punktacja oferty: w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 480,00 pkt., w kryterium oferowana
stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 79,32 pkt., razem 559,32 pkt.
I.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do placówek oświatowych:
GM CONSULTING
Marcin Groszek
ul. Małgorzaty 9
45-680 Opole
za cenę brutto: 48.991,10 zł
uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy
spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny
ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
punktacja oferty: w kryterium cena 100% - 600,00 pkt.
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O dokładnym terminie podpisania umowy wybrani wykonawcy zostaną powiadomieni
odrębnym pismem.
II. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
II.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół
na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z/s.
45-018 Opole ul. Krakowska 51/15, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 315,12 pkt.,
w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 120,00pkt., razem
435,12 pkt.
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena
80% oferta uzyskała – 480 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu
20% oferta uzyskała – 79,32 pkt., razem 559,32 pkt.
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – MAR-TRAVEL Mariusz Szydziak z/s. 57-100
Strzelin ul. Okrzei 5, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 432,96 pkt., w kryterium
oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 30,00 pkt., razem 462,96 pkt.
II.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do placówek oświatowych:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z/s.
45-018 Opole ul. Krakowska 51/15, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 272,16 pkt.
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – GM CONSULTING Marcin Groszek z/s. 45-680
Opole ul. Małgorzaty 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 600,00 pkt.
III. Informacja o odrzuceniu ofert:
III.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na
terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym
zadaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
III.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do placówek oświatowych:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu
z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionej oferty:
- oferta nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Międzynarodowy Przewóz Osób Piotr Langosz
z/s. 46-024 Łubniany ul. Sadowa 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IV. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
IV.I. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na
terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym zadaniu nie
wykluczono żadnego z wykonawców.
IV.II. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do placówek oświatowych:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej
wymienionego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
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niniejszym zadaniu:
- Międzynarodowy Przewóz Osób Piotr Langosz z/s. 46-024 Łubniany ul. Sadowa 4 –
wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż:
Wykonawca dołączył do oferty nieaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego. Złożone zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków zostało wystawione dnia
10.04.2014r., a więc jest nieaktualne. Ponadto do oferty nie dołączono aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający w dniu 30.07.2014r. pismem
ZP.271.6.B-1.2014, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.
V. Zawarcie umowy
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż
5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zależności
od sposobu przekazania zawiadomienia).
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
Po otrzymaniu niniejszego pisma zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 Pzp. prosimy
o pisemne potwierdzenie jego otrzymania na nr faksu 77 4215024 lub e-mailem
na adres zamowienia@lubniany.pl.
Otrzymują:
- Wykonawcy którzy złożyli oferty,
- a/a.

Wójt Gminy Łubniany
Krystian Baldy

Rozdzielnik:
1. Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o. o., 45-018 Opole ul. Krakowska 51/15 (fax. 77 454 71 86,
e-mail: biuro@luz.opole.pl),
2. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A., 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1 (fax.
77 453 68 13, e-mail: pks@pks.opole.pl),
3. MAR-TRAVEL Mariusz Szydziak, 57-100 Strzelin ul. Okrzei 5 (e-mail: mar4@vp.pl),
4. Międzynarodowy Przewóz Osób Piotr Langosz, 46-024 Łubniany ul. Sadowa 4 (e-mail:
biuro@langosz.com.pl),
5. GM CONSULTING Marcin Groszek, 45-680 Opole ul. Małgorzaty 9 (e-mail: biuropl@bmajda.eu).

46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
tel. 0 77 4270533
fax. 0 77 4215024

www.lubniany.pl
ug@lubniany.pl

Konto:
Bs Łubniany
28 8897 0004 0000 0002
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