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P O W I A D O M I E N I E 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty  
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg 
nieograniczony na: 

Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie-dom-szkoła–dom  

w roku szkolnym 2014/2015 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. 
ul. Antoniny Grygowej 56 
20-260 Lublin 
Część 1: Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina bez zapewnienia opieki, na trasie: dom – SOSW nr 2 
ul. Głuska 5 - dom za cenę 3,19 zł brutto za 1 wozokilometr 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. 
ul. Antoniny Grygowej 56 
20-260 Lublin 
Część 2: Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, z zapewnieniem opieki, na trasie: dom – DOA 
ul. Poturzyńska 1 – dom, za cenę 5,40 zł brutto za 1 wozokilometr 
 
Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba punktów zgodnie z kryteriami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta zgodna z SIWZ 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
Nr 

części 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena (koszt) Razem 

1 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. 
ul. Antoniny Grygowej 56 

20-260 Lublin 
 (1) 

  100,00  100,00 

2 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. 
ul. Antoniny Grygowej 56 

20-260 Lublin 
 (1) 

  100,00  100,00 

 

 



 

W toku postępowania zostały odrzucone oferty: 

Nr oferty, nazwa i adres 
wykonawcy: 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

P.W. Impex Trans 
Mariusz Besztak 

24-400 Niedrzwica Duża 
Strzeszkowice Duże 311 

(2) 

Oferta odrzucona w zadaniu 2 
Art. 89 ust.1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 
Dotyczy dokumentu potwierdzające, że oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego (Atesty): 
 
Zamawiający w celu potwierdzenia, że pojazdy, którymi 
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na czas realizacji 
zamówienia, będą gwarantować maksimum bezpieczeństwa 
przewożonych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego 
osób, dopuszczonych do ruchu, odpowiednio oznakowanych 
samochodów osobowych, specjalnie przystosowanych  
do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wyposażonych w szyny 
do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych, rampy lub 
windy umożliwiającej wjazd wózkiem, pasy do mocowania 
wózków oraz w pasy bezpieczeństwa (pkt VII.2 pozycja w tabeli 
3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ),  
wymagał przedłożenia do oferty Atestów (VIII.5 pozycja  
w tabeli 1 SIWZ). 
Wykonawca nie załączyl w/w dokumetów, w związku  
z powyższym Zamawiający pismem z dn. 02.07.2014 r. Wezwał 
do uzupełnienia brakow w ofercie. 
Wykonawca, w odpowiedzi na w/w Wezwanie  
poinformował Zamawiającego, że busy wykazane w Załączniku 
do oferty posiadają rampy i najazdy, które nie posiadają 
atestów oraz nie posiada atestów na pasy oraz szyny używane 
do mocowań wózków. 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców. 
 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w dniu 16.07.2014 r.  
 
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,  
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje 
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się  
w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 

 

 

 

Dyrektor O środka  mgr Danuta Wach 


