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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

www.modliborzyce.pl 

  

 

  Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dowóz uczniów do 

szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2011/2012” prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, została wybrana 

oferta firmy: 

Usługi Transportowe 

Zbigniew Zgórka 

Wolica Pierwsza 5 

23-310 Modliborzyce 

  Oferta spełnia wymogi SIWZ oraz przedstawia korzystny bilans cenowy. Cena oferty 

brutto wynosi – 79 427,40 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia 

siedem złotych  40/100) - art. 2 pkt 5, art. 82 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 Na przetarg wpłynęło 3 oferty: 

1. Usługi Transportowe 

Zbigniew Zgórka 

Wolica Pierwsza 5 

23-310 Modliborzyce 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 79 427,40 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 100 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 

 

 



2. Firma Handlowo-Usługowa 

Edward Placha 

ul. Urzędowska 329A 

23-200 Kraśnik 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 139 587,08 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 56,90 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 56,90 

3. EMIR s.c. 

Iwona Pyzik, Tomasz Pyzik 

ul. Cegielniana 52 

23-200 Kraśnik 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 106 304,40 zł  

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, ponieważ pomimo wezwania do uzupełnienia oferty,  

nie dołączył wykazu wykonanych lub wykonywanych usług (co najmniej 2 usług na kwotę 

min. 100 000 zł brutto każda) oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, a tym samym nie wykazał spełniania warunku 

udziału w postępowaniu. Jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  5. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

faksem, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 

       Wójt Gminy Modliborzyce 

         mgr inż. Witold Kowalik 


