
Grębów, dn. 24.08.2022r.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

ul. Rynek 9,  

39-410 Grębów  

 

ZSO.ZP.27.2.2022  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług 

transportowych - dowóz uczniów do  ZSO w Grębowie w roku szkolnym 2022/2023” 

 

 

Zamawiający, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie, działając na 

podstawie art. 253 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", informuje, że na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana 

oferta Wykonawcy: 

 

          PKS Tarnobrzeg 

           ul. Zwierzyniecka 30 

           39-400 Tarnobrzeg 

                   

 

na podstawie art. 239 ustawy Pzp. Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert, którymi 

będzie kierował się podczas wyboru najkorzystniejszej oferty i przypisał im odpowiednią wagę 

procentową: kryterium cena - 60% oraz czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku 

wystąpienia awarii - 40%. Oferty wybranych wykonawców zawierają najkorzystniejszy bilans 

powyższych kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. w kryterium cena uzyskały  

60 punktów i w kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii 

40 punktów, co daje w sumie 100 punktów. 

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: 

 

 

Lp. 
 Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto (zł.) 

Czas podstawienia 

pojazdu zastępczego w 

przypadku awarii 

1 

 Firma Przewozowo-Transportowa 
"TOMEX" Tomasz Wroński 
Zabrnie 646, 39-410 Grębów 

201 844,73 45 minut 

2 

  PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.  
ul. Zwierzyniecka 30,  
39-400 Tarnobrzeg  

199 758,96 20 minut 

 

 

 



Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja przedstawia się 

następująco: 

 

Lp.  Nazwa i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

czas 

podstawienia 

pojazdu 

zastępczego 

Łączna 

ilość 

punktów 

1 

 Firma Przewozowo-
Transportowa "TOMEX" 
Tomasz Wroński 
Zabrnie 646, 
39-410 Grębów 

Oferta 
niepodlegająca 

odrzuceniu  
59,38 10 69,38 

2 

  PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.  
ul. Zwierzyniecka 30,  
39-400 Tarnobrzeg  

Oferta 
niepodlegająca 

odrzuceniu 
60 40 100 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki 

ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

   

 

                                                                                   Z poważaniem 
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