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Wójt Gminy Łubniany 
ul. Opolska 104 
46-024 Łubniany  
 
                                                                                                         Łubniany, dnia 02.08.2010r. 
ZP/341-0/8-B/2010 
 
 
 
 
 
                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  
                                                                                                którzy złoŜyli oferty 
 
                                                                                               treść niniejszego pisma  
                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl 
 
  
 

P O W I A D O M I E N I E 
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. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./ w trybie przetargu 
nieograniczonego, dla zadania: 
 
 
 
 
 

I.  Informujemy, i Ŝ najkorzystniejszą ofertę złoŜyła firma: 
 
I.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na 
terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany  
w roku szkolnym 2010/2011”  

 
                                                      Opolskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej 
                                                      Spółka Akcyjna w Opolu 

                                                   ul. Rodziewiczówny 1 
                                                         45-348 Opole 
za cenę brutto: 160.500,00 zł 
uzasadnienie wyboru:  złoŜono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w 
postępowaniu.  
punktacja oferty: w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 480,00 pkt., w kryterium oferowana 
stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 120,00pkt., razem 600,00 pkt. 
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I.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych 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 - złoŜona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 
80% oferta uzyskała – 480,00 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% 
oferta uzyskała – 120,00pkt., razem 600,00 pkt. 
II.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:  
- oferta Nr 1 - złoŜona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, 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. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iŜ w niniejszym 
zadaniu nie odrzucono Ŝadnej z ofert.  
III.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup: 
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 
roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu                       
z udziału w niniejszym zadaniu niŜej wymienionych ofert: 
Oferta nr 2 – Usługi Przewozowe Osób Jerzy Majda z/s. 45-574 Opole ul. Podmiejska 15 – 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyŜ: 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. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iŜ w niniejszym 
zadaniu nie wykluczono Ŝadnego z wykonawców. 

                                                      Opolskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej 

                                                      Spółka Akcyjna w Opolu 
                                                   ul. Rodziewiczówny 1 

                                                         45-348 Opole 
za cenę brutto: 135.000,00 zł 
uzasadnienie wyboru: złoŜono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału                        
w postępowaniu.  
punktacja oferty: w kryterium cena 100% - 600,00 pkt. 
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IV.II. W Zadaniu cz ęściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup: 
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 
roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niŜej 
wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na niniejszym zadaniu: 
Oferta nr 2 – Usługi Przewozowe Osób Jerzy Majda z/s. 45-574 Opole ul. Podmiejska 15 –– 
wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyŜ: Zamawiający w celu sprawdzenia czy 
wykonawca spełnia postawione warunki zaŜądał przedłoŜenia w ofercie oświadczeń                       
i dokumentów. W ofercie stwierdzono szereg braków (brak aktualnych zaświadczeń z Urzędu 
Skarbowego i ZUSu, licencji na przewóz osób, dokumentów potwierdzających wykonanie 
usług, opłaconej polisy, wykazu części zleconej podwykonawcom, dokumentu 
potwierdzającego posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę. 
Zamawiający w dniu 28.07.2010r. pismem ZP/341-0/8-A/2010, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, 
wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie  
nie uzupełnił oferty.  
 
V. Zawarcie umowy 
 
              Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zawarte zostaną w terminie nie krótszym 
niŜ 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych              
(w zaleŜności od sposobu przekazania zawiadomienia).  
  
               Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.  
 
Otrzymuj ą: 
- Wykonawcy którzy złoŜyli oferty, 
- a/a.                                                                                                       Wójt Gminy Łubniany 
                                                                                                               Dieter Wystub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
Rozdzielnik: 

1. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna, 
       45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, 
2. Usługi Przewozowe Osób Jerzy Majda , 45-574 Opole ul. Podmiejska 15. 


