Białogard, dnia.22.07.2016 r.
ZPK 271.2.2016

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Transport uczniów z terenu Gminy Białogard do szkół”
z podziałem na zadania:
ZADANIE 1
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i
z placówek oświatowych wraz z opieką w formie zakupu biletów miesięcznych w roku
szkolnym 2016/2017.
Numer ogłoszenia: 127585-2016; data zamieszczenia: 08.07.2016.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku
postępowania, dotyczącego świadczenia usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu
Gminy Białogard do i z placówek oświatowych wraz z opieką w formie zakupu biletów
miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017
Komisja przetargowa otrzymała 1 ważną ofertę .
Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Konsorcjum ARRIVA sp. z o.o. i PKS Gryfice Sp. z o.o.
Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów
z obu kryteriów oceny (cena 95%, czas podstawienia pojazdu zastępczego 5%) razem
100,00 pkt.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska
największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1
Konsorcjum ARRIVA sp. z o.o. , ul. Dąbrowskiego, 87-100 Toruń i PKS Gryfice Sp. z o.o.
Słudwia, 72-310 Płoty.
Jednocześnie zawiadamia się, że w formularzu ofertowym Konsorcjum ARRIVA sp. z o.o. ,
ul. Dąbrowskiego, 87-100 Toruń i PKS Gryfice Sp. z o.o. Słudwia, 72-310 Płoty,
poprawiono oczywistą omyłkę, a mianowicie w tytule formularza ofert powinno być :
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy
Białogard w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 wraz ze sprawowaniem opieki
nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej” .
Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.
432 z późniejszymi zmianami), w okresie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku, z wyłączeniem
przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć, a jest wpisana data od 01 września
2015 do 30 czerwca 2016.

ZADANIE 2
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Białogard do i z placówek oświatowych oraz opiekuńczych wraz z opieką w roku
szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 127585-2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku
postępowania, dotyczącego świadczenia usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych oraz
opiekuńczych wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016.
Komisja przetargowa otrzymała 1 ważną ofertę.
Za jedyną i najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
PKS Gryfice Sp. z o.o. Słudwia, 72-310 Płoty.
Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów
z obu kryteriów oceny (cena 95%, czas podstawienia pojazdu zastępczego 5%) razem
100,00 pkt.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska
największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1
PKS Gryfice Sp. z o.o. Słudwia, 72-310 Płoty.
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