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POLSKA NAGRODA JAKOSCI 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Popielów, dnia 17.12.2020 r. 

 

BOS.271.10.2020 

 

 

                                                                                 Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                którzy złożyli oferty 

 
                                                                                              treść niniejszego zawiadomienia 

                                                                                                                              zamieszczono na stronie www.bip.popielow.pl 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27 z późn. zm.), zawiadamiamy,                            

że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11        

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania pn.:                                                                  

 

 

 

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

Sp. z o.o. 

49-302 Brzeg ul. 1 Maja 1 

Uzasadnienie wyboru oferty: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP wybrana oferta uzyskała 

największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert wg ustalonego w specyfikacji wzoru oraz 

spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

"Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów  

w roku szkolnym 2020/2021" 

mailto:kancelaria@popielow.pl
http://www.popielow.pl/
http://www.bip.popielow.pl/
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W powyższym postępowaniu oferty złożyli:   

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres 
wykonawcy 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Pkt  kryterium 

Łączna 
punktacja Cena 

Czas podstawienia 
pojazdu 

zastępczego         
w przypadku 

awarii 

1 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 1 

49-302 Brzeg 

60,00 40,00 100,00 

2 
Turystyka Krajowa i Zagraniczna „PIAST 

TOURIST” Józef Szpetkowski 

49-300 Brzeg ul. Piłsudskiego 23/11 

- - - 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

Nr 2 
Turystyka Krajowa i Zagraniczna „PIAST TOURIST” Józef Szpetkowski 

49-300 Brzeg ul. Piłsudskiego 23/11 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni: 

- - 

 

Jednocześnie informuję, że zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.                 

Ponadto zamówienie nie podlega unieważnieniu. 

 

                                                                              Wójt Gminy 

                                                                        /-/ Sybilla Stelmach 

…………......................................................... 
    (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
 

Otrzymują: 

- Wykonawcy, którzy złożyli oferty, 

- a/a.           

 

 

 

 

 

 
  Rozdzielnik: 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., 49-302 Brzeg ul. 1 Maja 1 (e-mail: 

pksbrzeg@op.pl), 

2. Turystyka Krajowa i Zagraniczna „PIAST TOURIST” Józef Szpetkowski, 49-300 Brzeg ul. Piłsudskiego 

23/11 (e-mail: jozefbrzeg@wp.pl). 
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