Zamawiający:

Węgorzewo 20.12.2017 r.

Gmina Węgorzewo
w imieniu której działa
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
reprezentowany przez Dyrektora

Oznaczenie sprawy: ZP – 361.1.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W CZĘŚCI VII ZAMÓWIENIA

Zamawiający Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Zespół Obsługi EkonomicznoAdministracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie działając na podstawie art. 92 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.12.2017 r. pod numerem: 627176-N-2017, pn.
„Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy
szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie
Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do
31.12.2018 r. ” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części VII zamówienia .

1. Za najkorzystniejszą ofertę w części VII zamówienia uznano ofertę nr 2 złożoną przez
niżej wymienioną firmę:
„OLESZKIEWICZ” SPÓŁKA Z O.O., ul. Przemysłowa 9, 11-600 Węgorzewo.
Cena brutto wybranej oferty 15.055,20 PLN.
Ilość kilometrów w ramach przewozów szkolnych nieodpłatnych nie związanych z
tygodniowym planem lekcji: 110,
Termin płatności faktury: 30 dni

2. Uzasadnienie wyboru oferty w części VII zamówienia:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp oraz pkt. 9.6 SIWZ Zamawiający przeprowadził
tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonał oceny złożonych ofert, a następnie zbadał,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega.
Wykluczeniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki
opisane w SIWZ, nie podlega wykluczenia, a jego oferta nie podlegająca odrzuceniu
uzyskała największą ilość punktów według kryteriów przedstawionych w SIWZ (oferta
otrzymała – za kryterium cena oferty – 60,00 pkt, za kryterium ilość kilometrów
nieodpłatnych –25 pkt, za kryterium termin płatności faktury 15 pkt- razem 100 pkt).

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert na część VII, oferty złożyło dwóch
wykonawców - ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z O.O Oddział w
Węgorzewie, ul. Sienkiewicza 2, 11-600 Węgorzewo (oferta nr 1) oraz „OLESZKIEWICZ”
SPÓŁKA Z O.O., ul. Przemysłowa 9, 11-600 Węgorzewo (oferta nr 2).

4. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty
i części
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
zamówienia

Cena oferty,
ilość nieodpłatnych
kilometrów,
termin płatności

Liczba punktów

28.458,00 zł
100 km
30 dni

69,46 pkt
(w tym
c: 31,74 pkt,
km: 22,72pkt
termin płatności:
15 pkt )

15.055,20 zł
110 km
30 dni

100 pkt
(w tym
c: 60 pkt ,
km: 25 pkt
termin płatności:
15 pkt )

w części VII
zamówienia:

Oferta 1

Oferta 2

ARRIVA SPÓŁKA Z O.O., Oddział
w Węgorzewie, ul. Sienkiewicza 2,
11-600 Węgorzewo

„OLESZKIEWICZ”
SPÓŁKA Z O.O.,
ul. Przemysłowa 9, 11-600
Węgorzewo.

5. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej
oferty.

6. Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono
żadnego wykonawcy

7. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

8. Informacje o unieważnieniu postępowania.
Zawiadomieniem z dnia 18 grudnia 2017 r. Zamawiający poinformował Wykonawców, że
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przewozy szkolne uczniów na
bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z
tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od
01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.” ogłoszone w trybie
przetargu nieograniczonego, w BZP nr 627176-N-2017 z datą zamieszczenia 5.12.2017 r. w
zakresie części I, II, III, IV, V, VI, VIII zamówienia zostało unieważnione na podstawie
art. 93 ust.1 pkt 4 oraz 93 ust. 2 ustawy pzp.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze
informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Od decyzji Zamawiającego (o wyborze najkorzystniejszej oferty) przysługują środki ochrony
prawnej, określone w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych

/-/ Bożena Stępak
Dyrektor ZOEASiP w Węgorzewie

