
Nr sprawy. Zp. 271.10.2012                                                         Murów, dnia  24.09.2012r

                                                        
                                                                                                      
                                                                                                     Wszyscy Wykonawcy
                                                                                                      Którzy złożyli oferty
                                                                                                      
  
 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na  wykonanie  zamówienia  publicznego  pn.:”  Dowóz  uczniów  do  szkół  i  dzieci  do 
przedszkola  na  terenie  gminy  Murów  w  roku  szkolnym  2012/2013””  zgodnie  z 
ogłoszeniem  zamieszczonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  (  numer  ogłoszenia 
332020-2012; data zamieszczenia 05.09.2012r. 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 
113 poz. 759ze zm.) Zamawiający – Gmina Murów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez firmę:

Nr
oferty

Firma ( nazwa) lub 
nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy Cena oferty

  2 Krajowy i 
Międzynarodowy 
Przewóz Osób 
WOJNAKOWSKI

Ul. Oświęcimska 
84D/9 45-642 Opole

Cena brutto: 76.500,00zł

Jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu było kryterium „cena oferty”- 100%.
Liczba przyznanych punktów oraz łączna liczba punktów przedstawione zostały w poniższej 
tabeli:
Nr 
oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko 
Wykonawcy

Adres Wykonawcy Liczba punktów 
w zakresie 
kryterium cena 
oferty

Łączna liczba 
punktów

1. Przewóz Osób Anna 
Morawiec

Ul. Podmiejska 15 
45-574 Opole

     48,90 48,90

2. Krajowy i Międzynarodowy 
Przewóz Osób 
WOJNAKOWSKI

Ul. Oświęcimska 
84D/9 45-642 Opole    100,00

 
100,00

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono iż oferta nr  2   odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza  w 
oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

1



Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004roku 
Prawo zamówień publicznych –( tj.  Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz.  759 z  późn. zm.)  oraz 
Kodeks Cywilny.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania .

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  2  Prawa  zamówień  publicznych  Zamawiający 
informuje, że w postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

 Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po 
upływie  5  dni  lub  10  dni  od  dnia  przesłania  niniejszego  zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty ( w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia). Dokładne 
miejsce i termin zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI
 „ Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:
1. Przewóz Osób
    Anna Morawiec       
    Ul. Podmiejska 15
   45-574 Opole

2. Krajowy i Międzynarodowy
   Przewóz Osób WOJNAKOWSKI
   Ul. Oświęcimska 84D/9
   45-642 Opole
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