
Janowice Wielkie, dnia 12.12.2017 r. 
Gmina Janowice Wielkie 
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 
75-75-15-124/185/285, fax.: 75-75-15-124/185/285 
e-mail: gmina@janowicewielkie.eu 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dotyczy: postępowania ( nr ref. nadany sprawie przez Zamawiającego UG.2710.D.DZ.1.2017) o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. 
  
„Zapewnienie przewozu uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w 

Janowicach Wielkich i wychowankom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Janowicach 

Wielkich w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. poprzez zakup ulgowych biletów 

miesięcznych w dniach nauki wynikających z organizacji roku szkolnego.” 
 

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579, 2018) informuje: 
w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały dwie oferty:  
Oferta nr 1 złożona przez Serwis Samochodowy Spółka z o.o., ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra 
Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Spółka z o.o., ul. Obrońców 

Pokoju 1b, 58-500 Jelenia Góra 

I. o wyborze oferty najkorzystniejszej: 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ),  kryteriami wyboru jest cena biletów  

– znaczenie 58 % (pkt.), koszt dzierżawy – znaczenie 2 % (pkt.), wiek taboru – znaczenie 3 % (pkt.), liczba kilometrów 

w cenie usługi – znaczenie 37 %(pkt). 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez: 
 

Nr 

oferty 
Nazwa/Firma 

 i adres Wykonawcy 
I kryterium: 

Cena biletów   
(max=  58 

pkt.) 

II 

kryterium: 
Koszt 

dzierżawy 
(max= 2 

pkt.) 

III 

kryterium: 
Wiek taboru 

(max= 3 pkt.) 

IV kryterium 

Liczba km w 

cenie usługi 
(max=37 pkt.) 

 

Łączna liczba 

punktów 

Wykonawcy 
(max=100 pkt.) 

 

Uszeregowanie 

według 

korzystności 

ofert 

 

1 
Serwis Samochodowy 

Spółka z o.o.,                     

ul. Kazimierskiego 5,         

58-503 Jelenia Góra 
58,00 2,00 

 

 

0,00 37,00  97,00 pkt. 

I 
Najkorzystniejs

za oferta- 

jedyna ważna w 

postępowaniu 

 
Uzasadnienie: W/w wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełnia warunki określone w 

SIWZ. Oferta ta jest jedyną ważną ofertą w niniejszym postępowaniu wobec powyższego najkorzystniejszą. 
 
II. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 
Nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 

III. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 
Odrzucono ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Spółka z o.o., ul. 

Obrońców Pokoju 1b, 58-500 Jelenia Góra. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) - treść oferty nie odpowiada 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W punkcie 6 formularza ofertowego wykonawca zaoferował koszt 

dzierżawy wysokości 1 200,00zł brutto nie zgodnie z pkt. XIII SIWZ (część:  Kryterium A2: „KOSZT DZIERZAWY”), 

który brzmi „Cena dzierżawy według oferty Wykonawcy nie może być niższa niż 25 200 zł”. Przebadano ofertę pod 

kątem zastrzeżenia z art. 87 ust. 2 pkt. 3. Pomimo ponownego przeliczenia oferty przyjmując cenę z kryterium II jako 

cenę dzierżawy miesięcznej oferta nadal podlega odrzuceniu. 

 
 

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 
          /-/KAMIL KOWALSKI 


