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ZOPO.271.3.2014 
 

INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli – Zamawiający, 
Magdalenka ul. Lipowa 28,05-506 Lesznowola, prowadzący postępowanie w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : 
 
 Transport uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle w roku 
szkolnym 2014/2015 
 
informuje o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 4 złożonej przez 
Wykonawcę : 
LUCAR
Iwona Gajewska
ul. Podmokła 5
05-800 Pruszków
 Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za cenę brutto, łącznie z 
podatkiem VAT w zł 241882,20.
 
Uzasadnienie wyboru : 
Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryterium Cena 100%, 
spośród ofert przedłożonych w niniejszym postępowaniu oraz spełniających 
wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu : 
- złożono 5  ofert, 

- jeden Wykonawca został wykluczony, 
- oferta Wykonawcy wykluczonego została odrzucona.

 
 

Oferta nr 1 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
„POLONUS” w Warszawie spółka akcyjna
Al. Jerozolimskie 144



02-305 Warszawa
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową : 
Cena brutto, łącznie z podatkiem VAT w zł : 309111,16
Słownie : trzysta dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych, szesnaście groszy. 
Ilość punktów dla oferty nr 1 wynosi w kryterium cena 100% : 78,25.  

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu 
ul. Laskowa 26 
05-600 Grójec 
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową :
Cena brutto, łącznie z podatkiem VAT w zł : 319792,76
Słownie : trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt 
sześć groszy. 
Ilość punktów dla oferty nr 2 wynosi w kryterium cena 100% : 75,64. 
 

Oferta nr 3
PKS Sp. z o.o
ul. Warszawska 59
26-900 Kozienice
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową :
Cena brutto, łącznie z podatkiem VAT w zł : 318427,20
Słownie : trzysta osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych, 
dwadzieścia groszy.
Ilość punktów dla oferty nr 3 wynosi w kryterium cena 100% : 75,96. 

  
Oferta nr 4
LUCAR
Iwona Gajewska
ul. Podmokła 5
05-800 Pruszków
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową : 
Cena brutto, łącznie z podatkiem VAT w zł : 241882,20
Słownie : dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote, dwadzieścia  
groszy. 
Ilość punktów dla oferty nr 4 wynosi w kryterium cena 100% : 100,00.

Oferta nr 5   
AUTO SZKOŁA „JACK”

ul. Armii Krajowej 7i
05-530 Góra Kalwaria



Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową :
Cena brutto, łącznie z podatkiem VAT w zł : 272500,20
Słownie : dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych, dwadzieścia groszy.
W związku z niezłożeniem oraz nieuzupełnieniem dokumentów w wymaganym terminie, 
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz.907 ze 
zm. ) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający, działając na podstawie art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje, iż umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta z 
wybranym Wykonawcą w następujących terminach : nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania pocztą. 
 
 
  

                                                                                      Zamawiający 
mgr Jacek Bulak 

 
Dyrektor ZOPO 


