
 

 

Pleśna, dnia  27.12. 2021 r.  

                Nr sprawy: IKOŚ.271.13.2021 

 

ZAWIADOMIENIE, INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11  września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 poz. 1129 z późn. zm. - dalej Pzp  ) Zamawiający – Gmina Pleśna, prowadząc postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 Pzp, na 

realizację zadania pn. .: "Świadczenie usług przewozowych w ramach gminnych przewozów 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Pleśna” 

 

zawiadamia o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty. 

W   postępowaniu  w Części I wybrano ofertę Nr 1 złożoną  przez: Firma Handlowo - Usługowa 

"MOTOR" Wojciech Zagórnik, 32-840 Zakliczyn, ul. Jagiellońska 20,  za cenę ofertową brutto za 

1 wozokilometr: 4,21zł brutto z  15 min czasem podstawienia autobusu zastępczego. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy 

otrzymała największą ilość punktów tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena  ofertowa brutto za 1 

wozokilometr: 60,00 pkt, w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

W   postępowaniu  w Części II wybrano ofertę Nr 2 złożoną  przez: Usługi Transportowe PKA 

CHRAN-STAN Stanisław Chrzanowski 33-114 Rzuchowa 307,  za cenę ofertową brutto za 1 

wozokilometr: 3,90 zł brutto z  5 min czasem podstawienia autobusu zastępczego. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy 

otrzymała największą ilość punktów tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena  ofertowa brutto za 1 

wozokilometr: 60,00 pkt, w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 



O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

W   postępowaniu  w Części III wybrano ofertę Nr 2 złożoną  przez: Usługi Transportowe PKA 

CHRAN-STAN Stanisław Chrzanowski 33-114 Rzuchowa 307,  za cenę ofertową brutto za 1 

wozokilometr: 3,90 zł brutto z  5 min czasem podstawienia autobusu zastępczego. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy 

otrzymała największą ilość punktów tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena  ofertowa brutto za 1 

wozokilometr: 60,00 pkt, w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

W   postępowaniu  w Części IV wybrano ofertę Nr 2 złożoną  przez: Usługi Transportowe PKA 

CHRAN-STAN Stanisław Chrzanowski 33-114 Rzuchowa 307,  za cenę ofertową brutto za 1 

wozokilometr: 3,90 zł brutto z  5 min czasem podstawienia autobusu zastępczego. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy 

otrzymała największą ilość punktów tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena ofertowa brutto za 1 

wozokilometr: 60,00 pkt, w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

 

II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wg kolejności wpływu wraz ze streszczeniem 

oceny i porównaniem złożonych ofert. 

Część I - usługi przewozowe w ramach linii komunikacyjnej: nr 1 Janowice. 

 

1. oferta nr1 złożona przez: Firma Handlowo - Usługowa "MOTOR" Wojciech Zagórnik, 32-840 

Zakliczyn, ul. Jagiellońska 20 - otrzymała 60 punktów w kryterium cena ofertowa brutto za 1 

wozokilometr,  40,00 punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego,  razem 100,00 

punktów. 

 



Część II - usługi przewozowe w ramach linii komunikacyjnej: nr 87 Świebodzin – Pleśna – 

Łowczówek. 

1. oferta nr2 złożona przez: Usługi Transportowe PKA CHRAN-STAN Stanisław Chrzanowski 33-

114 Rzuchowa 307  - otrzymała 60 punktów w kryterium cena ofertowa brutto za 1 wozokilometr,  

40,00 punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego,  razem 100,00 punktów. 

Część III -  usługi przewozowe w ramach linii komunikacyjnej nr 84: Rzuchowa – Dąbrówka 

Szczepanowska. 

1. oferta nr2 złożona przez: Usługi Transportowe PKA CHRAN-STAN Stanisław Chrzanowski 33-

114 Rzuchowa 307 - - otrzymała 60 punktów w kryterium cena ofertowa brutto za 1 wozokilometr,  

40,00 punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego,  razem 100,00 punktów. 

Część IV - usługi przewozowe w ramach linii komunikacyjnej 89: Rzuchowa – Dąbrówka 

Szczepanowska - Janowice. 

1. oferta nr2 złożona przez: Usługi Transportowe PKA CHRAN-STAN Stanisław Chrzanowski 33-

114 Rzuchowa 307  - otrzymała 60 punktów w kryterium cena ofertowa brutto za 1 wozokilometr,  

40,00 punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego,  razem 100,00 punktów. 

 

 

Zatwierdził 

 

/  Józef Knapik / 

Wójt Gminy Pleśna 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. BIP 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. Tablica Ogłoszeń 

4. a/a 


