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Zamawiający:
Gminny Zespół Ekonorniczno - Administracyjny
Szkół w Jodłowej
39-225 Jodłowa 5

Jodłowa, dnia 1 7.t 2 "2al2r "

ZAWlADoMlENlE o WYBoRZE NAJKoRZYSTNIEJ§ZĘJ oFERw §

ODRZŁiCENIU oFnRTV

daĘery: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn" ,rDowóz uczniów do szkóR na terenie gmin,v
Jodłowa z r*ykorzystaniem komunikacji publicznej""

Cminny Zespół Ekonomiczno * Administracyjny Szkół w Jodłowej działając ria podstawie art" 9ż ust. 2 --
ustawy zdniaż9 sĘcznia 2004 roku Prawo zamówień publiczn}rch, (tekst.;ednolity: Dz. U. z2&1B roku, Nr jl3.
poz.759 z paź. zm.) informlje, że w wyniku przeprowadzonego przetatgu zasźńa wybra*a ofęńa: ,,&{ONiS"
Uslugi Transportowe Gustaw Fediów o Bielowy ż8 ,39-223 Strzegocice z tefią:

- za bilet miesięczny-szkolny do 4 km - 57,85zł, ( słownie brutto: pięćdziesiąt siedem zło§ch 85i i 00 i

- za bilet miesięczny-szkolny od 4 km do 7 km * 61,a2 zł. - ( słownie brutto : sześćdziesiąt jeden złłrych 021t fiO)

- zabilęt nriesięczny-szkolny od 7 km do 10 km * 63,7Ą zł. - ( słownie brutttl: sześódziesiąi łrry ńote 7Ąliaa}

Wybralro of'enę zgodnie z kryteriułn wyboru cena l00 %. Ofeńa spełniła wszystkie wynagania ,z&warte w SiWZ,
Zamawiając>r zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótsryrrr niź 5 dni jeśli
zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustarvy z dnia ż9 stycznza 2004 roku Prawo
zamówień publiczn},ch, (tekst jedn olity: Dz. |J . z Zala roku, Nr 113, pcz3 59 z pcź, zrn.}

Punktaci ana W awcom w

Liłzba pkt. w kryterium cena

,,MONI§* Usługi Transportowe
Gustaw F'ediów , Bielowy ż8,39-
223 §trzegocice

Cena biletu miesięcznego -szkoinego dc 4

51,85 zł
-----_-_-----x 100 : 100o00

51,85 zł

kln

cena biletu
61,aż zł
_---_-------_X

61.aż zł

rniesięcznego-szkolnego od 4 km do 7

l00 = i00,00

km

Cena biletu miesięcznego-szkolnego od 4
kn
63,74 zŁ

------__-----x i00 : 100,00
63,7Ą zŁ

krn do l i}

Liczba punktów wyliczona zostńa wg. wzoru matematycznego:
cena najkorrystniejsza

x 100
cena oferĘ badanej

1.W przedmiotorłym postępowaniu zostaĘ odrzucone dwie oferĘv, z postęp+wania *

zarnówienia publicznego:
$dzicleEii*

Odrzucono ofertę z|ożoną przez Przedsiębiorstwo Konrunikacji Samochodowej w Sębic_y §półk*
Akcyjna ,39-200 Dębica, ul. Rzeszow,ska 133.

Firma (nazwa) !ub nazwisko oraz



Uzasadnienie prawne :

Działając na pocistawie art. ż4 ,lst. 2 pkt 4 ustawy z dnia ż9 stycznia 2004r. Frarł,o zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2010 r" Nr 113,paz759 zpoż" zm"} Zamawiająo.1,oiirzuca ofeftę
złożaną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcy_ina z siedziłrą
ul,Rzeszowska l33, 39-ż00 Dębica.

Uzasadnięnie fakfyczne:

wykonawca nie dostarezył dokumentów pomimo wezwania do ieh uzupełnisnia:
brak aktualnego zaświadczeni właściwego oddziału ZakŁadu Ubeąoieczeń Społer:zn3,eh lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , ze wykonar.vca i,iie zalega z opłacanieni
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia , że uz.vskał przewidziane prawefi1

zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raĘ zalegJych płatności ltlb wstrrymanie w całą;ści
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 rniesiące przed upływerr:
terminu składania ofert.

Odrzucono ofertę ełażonąprzez,,&G -- MA'Usługi Transpońowe Anny Fediów . BieEow_l,ż8,
39-2ż3 §trzegocice.

Uzasadnienie prawne :

Dzińaiąc na podstawie art. ż4 ust"2. pkt 4 ustawy z dnia 29 sq*zr,ła 2$i;4r" Prawo zalnówiert
publicznych {teksi jednoliry Dz.Ll"zża10 r. Nr 1',3,pozi59 zpóż.zal.}Zataal,łiając3l +Clzue* ofufię
zŁożłną ptzez ,,AG-MA" reprezentowaną przez Fanią Annę Fediów z siedzibą Bielowy :ż& . 39-223
Strzegocice.

Uzasadni en i e faktyczne :

-wykonawca nie dostarczył dokumęntów pomimc wezwania do icir uzupeŁ:ieni;:
- brak za,świadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spcłecznl,ch iLih Kasy Rclnicztg*
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzająłega , że wyiconawca nie zalaga z cpłaeanieni składęk n*.

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,że uzyskał przewidziane i]ra*,Ę'eł.li zwo}nienie

, odroczenie lub rozłozęnie na raty zalegĘch płatności lub wstrz,vmanie w całości wykonania decyz_li

właściwego organu * wystawionego nie wcześniej niż 3 nriesiące przed upĘwem łerminu sk;ładania

ofeń
_ brak zaświaóczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potrvierdzającego , że ,wyk*na,*rca nie
zalega z opłacaniem podatków , lub zaświadczenia , że łsz"vskaż ptzelvidziaile plai§e;Ę zv"clniaiiie ,

odroezenie lub rozłozenie na raty zalegĘch płataości lub wstrz,n-manie rł, całcści *,ykona::ia deq,zji
właścilvego organu - wystawionego nie wcześniej niż -1 miesiące przed upły,wer;-l ie;:minu lkłaciarria
ofert,
- brak oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w
publicznych - zał. nr 3 do SIWZ,
- brak oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w
publicznych - zał. nt 4 do SIWZ,

art, ż2 ust. 1 §sta Frawc z*mól,liei';

arź, 24 ust. i iisiarłry Prawc ;łamórł,ieli

ż. \ł przedmioto*ym postępowaniu zostaĘ wykluezone dwie oferty, z po§tępowa*ia c §slzieEenie

rarmówiereia publieznego:

Wykiuczono ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikaeji Samochq}dgwej w BębicY
Spółka Akcyjna, 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133"



Uzasadnienie prawne :

DziŃając na podstawie art, 24 ust. 4 ustawy z dnia ż9 stycznia żaaŁr, Prawc zai,i:ówień płiblicz1,15,ci:

{:ekst jednolity Dz.I,] " z2a10 r. Nr 1 13, poz 7 59 z póż, zm.) Załrlawiający odrzuca- afaftę zł*ż,cną ptze7.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedztbą. ul. Rzeszorvska
133 ,39-ż00 Dębica.

Uzasadn ienie faktyczne :

- wykonawca nie dostarcąył dokunientórv pomirno werwania do ich uzupełnierri* - brak aki'.lalnego
zaświadczenia właściwego oddziału Za?Jadu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Roiniczegł
Ubezpieczenia Społeeznego potwierdzającego , ze wy,konawca nie zaiega z opłacanien: składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia , że uryskŃ prze**ióziane praweił zwotrnienie

, odroczenie lub rozłożenie na raĘ zalegĘch płatności lub wsirzymanie w całcści wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tęllni*u składani*
ofert.

Wykluczono ofertę złożonąprzez,,LG - MA" tJsługi Transpońowe Anny Fediów, Bielowj'ż8,
39-żż3 §trzegocice.

Uzasadnienie prawne :

Dzińając na podstawię art, ż4 ust. 4 ustawy z Onia 29 styczłia żOa4r. Prarvo zamówień pubiicznyci;
(tekst jednoiity Dz. IJ , z 2a10 r. Nr 113, poz 159 z poź. zm.) Zamawiający o<lrzuca ofertę złożo fią ptzęz

,,AG-MA"
reprezentowanąprzez Panią Annę Fediów z siedzibą Bielov"y ż8 , -1q-ż23 Sirzegłcice.

Uzasadnienie fakĘezne:

- wykonawca nię dostarczył dokumentów pomimo wezwania do ich rłzupełnienia
- brak zaświadczęnia właściwego oddziału ZaYJadu Ubezpieczeń Społecznyc}l lub Kasi,
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , żł wykonawca nie zaiaga 7.

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lrrb potwierdzenia , że łzyskaŁ.
przewidziane prawem zwolnięnie , odroczenie lub rozłozenie na rary za|egĘeb. płatncści ir-rb
§,strą,,manie w całości wykonania decyzji właściwego organu - lvysta.łicnego nie ił,cześniej niź
3 miesiące przed upĘwem terrninu składania ofert
- brak zaświadczenla właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierłizaj ącęga , ze

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , lub zaświaóczęnia, ze uzyskał przewiO:iane
prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaleg}ych płatności lub wsrrzymanie tn

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej rliz 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofeń,
_ brak oświadczenia o spełnianiu warunków określonycłr w art.2ż ust. i r;staw"v Pr*,rv* zarnąiwiec

publicznych - zaŁ" tr 3 do SIWZ,
- i:rak ośiviadczenia c spełnianiu rvarunkow okreśion_vch w arź. żĄ tsst. i tislaw} Prawo

zamówięń pub|icznych * zał" nr 4 do SIWZ,

3.Środki ochrony prawnej :

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej , przelvidziane rv Dziale Vl ,;stawy z óaiaŻ9
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (teksi jednolity: Dz. U. z 20ifi i:ckLl, Ni i i3,

łaz.759 z poż. zm.}

Dyrektor GZEA§ w Jodłowe3

D TaIą_ F:
GrĘi&r!er.{}

Ekonomiczrr*
§zkó

Jan Nowak

§ą.ń


