
 
              Czerwionka-Leszczyny, dnia 9.07.2020 r. 

 
ZP.271.3.2020       

 
 

OGŁOSZENIE 
O  WYBORZE  OFERTY 

 
 
 

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego                 
w Żorach w roku szkolnym 2020/2021 - Trasa Nr 2” wybrano ofertę złożoną przez 
następującego Wykonawcę: 

Usługi Przewozowe Autokarem 
„HAJDUK” 

Jacek Hajduk 
ul. Szkolna 29 

44-230 Stanowice 
 
 
Powyższa oferta spełniła wszystkie wymagania określone w SIWZ i otrzymała największą 
łączną ilość punktów – 82,00 pkt, w tym w kryterium: 
 

1) cena - 60 pkt, 
2) rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci - 0 pkt 
3) wysokość kary umownej za każdy dzień nie wykonania lub każdy przypadek 

nienależytego wykonania umowy – 12 pkt 
4) kwalifikacje opiekuna -10 pkt 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych uznano ją                                         
za  najkorzystniejszą. 
 

Jednocześnie informuję, że w terminie wyznaczonym jako termin składania ofert                                 
na przetarg wpłynęły 2 oferty.  
 

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria: 
                           

1) cena - 60 %, 
2) rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci – 18%, 
3) wysokość kary umownej za każdy dzień nie wykonania lub każdy przypadek 

nienależytego wykonania umowy - 12 % 
4) kwalifikacje opiekuna – 10%. 

 
Listę Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ocenianym ofertom         
w każdym kryterium oraz łączną punktację podano w poniższej tabeli: 
 
 
 
 



  Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Ilość 
punktów 

w 
kryterium: 

 
cena 

Ilość punktów 
w kryterium: 

 
 rok produkcji 

pojazdu 
przeznaczonego 

do dowozu 
dzieci  

Ilość punktów 
w kryterium: 

 
wysokość kary 

umownej za każdy 
dzień  nie 
wykonania 
lub każdy 
przypadek 

nienależytego 
wykonania umowy 

  

Ilość punktów 
w kryterium: 

 
kwalifikacje 

opiekuna  

Łączna 
ilość 

punktów 

1 P.P.U.H. „Mirko”  
Mirosław Gajda 
ul. Przemysłowa 10 
32-620 Brzeszcze 
 

40,31 15 12 10 77,31 

2 Usługi Przewozowe 
Autokarem 
„Hajduk” 
Jacek Hajduk  
ul. Szkolna 29 
44-230 Stanowice 
 

60,00 0 12 10 82,00 

 
 
 
 


