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     Lubsza, dnia 17.12.2021r. 

Zamawiający: 

Gmina Lubsza  

 ul. Brzeska 16 

49-313 Lubsza 

       

Zp.272.2.2021 

 

 

 

Strona internetowa  prowadzonego postępowania :  https://bip.lubsza.ug.gov.pl  

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym  bez przeprowadzenia negocjacji na: „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych             

z  terenu Gminy Lubsza do placówek oświatowych w  roku 2022”. 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129  ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie 

wszystkich Wykonawców o:  

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w pkt  19.  Opis kryteriów i oceny oferty  SWZ. 

Wybrana została oferta nr  1  złożona przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Spółka z o.o. ul. 1 Maja 1 , 49-302  Brzegu z ceną wykonania przedmiotu 

zamówienia w wysokości   4,35   zł brutto za 1 km  świadczenia usługi transportu  wraz       

z opieką   nad dziećmi . 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert (cena  brutto – 60  %/ emisja  spalin  - 20 %,/czas reakcji  - 20 %) oraz łączną 

punktację: 
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Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. 1 Maja 1                              

 49-302  Brzeg spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone                   

w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w pkt  19.  Opis kryteriów i oceny oferty  SWZ.  

Szczegółowe uzasadnienie: Jest to jedyna oferta złożona  na  realizację zadnia. 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 

W niniejszym postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale 

IX PZP. 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

……………………………………. 

(podpis kierownika Zamawiającego) 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

[zł brutto] 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

Cena 

Kryterium 

emisja spalin  

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

Emisja 

spalin  

Kryterium  

Czas reakcji  

Liczba 

punktów 

w 

kryterium  

Czas 

reakcji  

Łączna 

punktacja 

1. 

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej   

Spółka z o.o.                          

ul. 1 Maja 1                              

 49-302  Brzeg 

 

170 920,20 60 pkt. 

 - 2 lub 

więcej 

pojazdów  

spełniających 

normę 

EURO 5 lub 

wyższą  

 

20 pkt. 

czas reakcji  

podstawienia 

pojazdu 

zastępczego  

do 30 minut  

 

20 pkt.  

   

100 pkt. 


