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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

 „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz
 do placówek specjalnych w roku 2016”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, że postanawia:

1. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm) odrzucić  ofertę przetargową Wykonawcy:  EXPRES – BUS  Przewozy Osobowo-Towarowe
Wacław Stasiulewicz,  Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)” - Wykonawca nie podał (nie wypełnił)
w  złożonej  ofercie  przetargowej  drugiego  kryterium oceny  ofert  jakim  było  -  Zastosowania  najlepszych
dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko - Europejski standard emisji spalin pojazdów
wykonawcy, tym samym treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na
podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  nie  wezwał  Wykonawcy  do
uzupełnienia  brakujących  dokumentów  i  oświadczeń,  gdyż  oferta  Wykonawcy  -  pomimo  złożenia  takich
dokumentów - podlega odrzuceniu.
Na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt  2)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wykluczyć  z  postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcę - „Z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wyklucza się
również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert – Wykonawca nie wniósł
w postępowaniu wymaganego wadium.

2. Złożoną pozostałą ofertę uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta Cena ofertowa brutto

Zastosowania najlepszych
dostępnych technologii w
zakresie oddziaływania na
środowisko - Europejski

standard emisji spalin pojazdów
wykonawcy

Suma punktów

2

AS Politowicz  s.c.
Andrzej Politowicz, Paweł Politowicz, 
Dominika Politowicz-Narzekała
ul. Ostrowska 532
61-324 Poznań

(1zł 87gr brutto
/1km)

345950,00 zł  

ilość punktów 
w kryterium: 

90,00 pkt

Samochód 1 - EURO 4 lub wyżej
(2pkt)

Samochód 2 - EURO 4 lub wyżej
(2pkt)

Samochód 3 - EURO 4 lub wyżej
(2pkt)

Samochód 4 - EURO 4 lub wyżej
(2pkt)

Samochód 5 - EURO 4 lub wyżej
(2pkt)

ilość punktów 
w kryterium: 

10,00 pkt

100,00 pkt

3. Oferta  nr  2  Wykonawcy:  AS  Politowicz   s.c.  Andrzej  Politowicz,  Paweł  Politowicz,  Dominika  Politowicz-
Narzekała,  ul.  Ostrowska  532,  61-324  Poznań jest  ważna  -  nie  podlega  odrzuceniu  i  najkorzystniejsza
z  punktu  widzenia  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  -
najniższej ceny i zastosowania najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko -
Europejski  standard  emisji  spalin  pojazdów  wykonawcy  (ostatecznie  oferta  w  obu  kryteriach  uzyskała
w sumie 100 pkt). Wartość oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierza i może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający zamierza  zawrzeć  z Wykonawcą umowę w sprawie  wykonania  przedmiotowego zamówienia
w dniu  4 . 01 . 2016 roku.
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