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INFORMACJA O WYBORZE 

 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli – Zamawiający, ul. Lipowa 28, 05-506 

Lesznowola, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na : 

„Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 

2014/2015”, 

Informuje o wyborze jako najkorzystniejszej oferty  na trasie nr 1 złożonej przez 

Wykonawcę : 

„TOMAG” Tomasz Rachlewicz, ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków 

 trasa nr 1 z ceną ofertową brutto : 44906,40 zł. 

 Informuje, o wyborze jako najkorzystniejszej oferty  na trasie nr 2, 3 złożonej przez 

 Wykonawcę : 

 EXPRES-BUS Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-

720 Ciechocinek  

 trasa nr 2 z ceną ofertową brutto :  38782,80 zł.   

 trasa nr 3 z ceną ofertową brutto :  49805,28 zł. 

Informuje o wyborze jako najkorzystniejszej oferty na trasie nr 4, 5, 6 złożonej przez  

Wykonawcę : 

Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz, ul. Młodzieżowa 8, 07-200 Wyszków 

 trasa nr 4 z ceną ofertową brutto :  56133,00 zł.   

 trasa nr 5 z ceną ofertową brutto :  56133,00 zł. 

 trasa nr 6 z ceną ofertową brutto :  65318,40 zł. 

 

Informuje o wyborze jako najkorzystniejszej oferty na trasie nr 7 złożonej przez  

Wykonawcę : 

EXPRES-BUS PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE Wacław Stasiulewicz,  

Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek  

trasa nr 7 z ceną ofertową brutto :  38782,80 zł. 



Informuje o wyborze jako najkorzystniejszej oferty na trasie nr 8, 9 złożonej przez 

Wykonawcę :  

Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz ul. Młodzieżowa 8, 07-200 Wyszków 

trasa nr 8 z ceną ofertową brutto :  42252,84 zł. 

trasa nr 9 z ceną ofertową brutto :  42252,84 zł. 

Informuje o wyborze jako najkorzystniejszej oferty na trasie nr 10 złożonej przez 

Wykonawcę : 

LUCAR Iwona Gajewska ul. Podmokła 5, 05-800 Pruszków 

trasa nr 10 z ceną ofertową brutto :  52867,08 zł.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym: 

- złożono 4 oferty, nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.  

Nazwy ( firmy ),Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w kryterium 

oceny ofert Cena 100% :  

1. Oferta nr 1 – Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz  

                         ul. Młodzieżowa 8, 07-200 Wyszków 

     Ilość punktów dla oferty nr 1  na trasie nr 4 wynosi – 100.00 

                                                     na trasie nr 5 wynosi – 100,00 

                                                     na trasie nr 6 wynosi – 100,00 

                                                     na trasie nr 7 wynosi – 98,96 

                                                     na trasie nr 8 wynosi – 100,00 

                                                     na trasie nr 9 wynosi – 100,00 

2. Oferta nr 2 – EXSPRES-BUS Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz 

                          Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek 

      Ilość punktów dla oferty nr 2  na trasie nr 2 wynosi – 100,00 

                                                      na trasie nr 3 wynosi – 100,00 

                                                      na trasie nr 5 wynosi – 95,49 

                                                      na trasie nr 6 wynosi – 70,02 

                                                      na trasie nr 7 wynosi – 100,00 

 

 

3. Oferta nr 3 – TOMAG Tomasz Rachlewicz 

                          ul. Zacisze 20, 05-802 Pruszków 

       Ilość punktów dla oferty nr 3 na trasie nr 1 wynosi – 100,00 



                                                       na trasie nr 2 wynosi – 86,36 

                                                       na trasie nr 3 wynosi – 97,60 

                                                       na trasie nr 4 wynosi – 85,94 

                                                       na trasie nr 5 wynosi – 85,94 

                                                       na trasie nr 6 wynosi – 89,64 

                                                       na trasie nr 7 wynosi – 76,00 

4. Oferta nr 4 – LUCAR Iwona Gajewska 

                          ul. Podmokła 5 

                          05-800 Pruszków 

         Ilość punktów dla oferty nr 4 na trasie nr 8 wynosi – 90,00 

                                                        na trasie nr 9 wynosi – 83,13 

                                                        na trasie nr 10 wynosi – 100,00  

 

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informuje, iż umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego mogą być zawarte z 

wybranymi Wykonawcami w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty gdyż w niniejszym postępowaniu nie 

odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

 

                                                                                                             Zamawiający : 

Dyrektor ZOPO 

mgr Jacek Bulak  


