
                                                     Babice, dnia 24.05.2021 r. 

SPB. Nr sprawy: 271.2.2021                                                                                 

      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Uprzejmie informuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie 

przekracza kwoty 130 000 złotych netto, w trybie art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dziennik Ustaw Nr 2019 z dnia 24 października 2019 r.) oraz w oparciu                              

o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych                          

z dnia 04 stycznia 2021 r.., na „Usługę przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów wraz z opieką podczas 

przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska 

Polskiego w Babicach, w roku szkolnym 2020/2021”, tj. od 24.05.2021 r. do 25.06.2021 r. 

wybrano ofertę: 

USŁUGI TRANSPORTOWE 

PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW 

„TOWOS”WIESŁAW TATARCZUCH 

Ul. ZAGRODOWA 13/1 

32-600 OŚWIĘCIM 

 
Cena stawki dziennej brutto przewozu (dowozu i odwozu) wynosi 816,00 zł. 

 

 

Uzasadnienie wyboru:  

 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z wymogami opisanymi w zaproszeniu ofertowym z dnia 

21.05.2021 r. dział IV ust.1,2 , dział V oraz dział VI dotyczącymi opisu kryteriów, którymi Zamawiający 

kierował się przy wyborze oferty oraz § 9 ust. 1, 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia  Nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach z dnia 04 stycznia 2021 r których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł netto.  

 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem.  

 

W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożono następujące oferty, tj.:  

 

Oferta nr 1  

 

Usługi Transportowe 

Przewóz Osób i Towarów 

„TOWOS” Wiesław Tatarczuch 

ul. Zagrodowa 13/1 

32-600 Oświęcim 
 

Liczba punktów w kryterium cena: 90,00 punktów  

Liczna punktów w kryterium czas reakcji: 10 punktów  

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100,00 punktów  

 

 

 



Oferta Nr 2 

 

AUTOTURYST  s.c. 

Kazimierz Płonka, Tomasz Płonka 

32-608 Osiek, ul. Główna 149 
 

Oferta nr 2 została odrzucona. 

 

Uzasadnienie: 

Oferta złożona niezgodnie z warunkami Zaproszenia ofertowego SPB.271.2.2021 dział IV ust.1, 2,   

dział V ust.1,2,5,6,7  z dnia 21.05.2021 r. na „Usługę przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów wraz                      

z opieką podczas przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy 

Wojska Polskiego w Babicach, w roku szkolnym 2020/2021”, tj. od 24.05.2021 r. do 25.06.2021 r. 

     

Oferta nr 3 

 

F.U.H.TRANS-BROHEM 

Marcin Domagała 

ul. Graniczna 1 

32-640 Zator 

 

 

Oferta nr 3 została odrzucona. 

 

Uzasadnienie: 

Oferta została złożona po terminie zgodnie z Zaproszeniem ofertowym SPB.271.2.2021 działem XI 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia kopert” z dnia 21.05.2021 r. na „Usługę przewozu (tj. dowóz 

i odwóz) uczniów wraz z opieką podczas przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej 

im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, w roku szkolnym 2020/2021”, tj. od 24.05.2021 r. 

do 25.06.2021 r. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 

130 000 zł netto, w trybie art.2, ust.1 pkt 1  Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dziennik Ustaw Nr 2019 z dnia 24 października 2019r.) oraz  w oparciu o Regulamin 

Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty  

130 000 zł netto z dnia 4 stycznia 2021 r., na „Usługę przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów wraz                     

z opieką podczas przewozu w dni nauki szkolnej z Błoni do Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy 

Wojska Polskiego w Babicach, w roku szkolnym 2020/2021”, tj. od 24.05.2021 r. do 25.06.2021,może 

być zawarta, po przesłaniu niniejszego zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

        

Zatwierdził: 

       (-)       Dyrektor szkoły 

                 mgr Tadeusz Baraniecki 

 

       Sporządził: 

       (-) Zastępca Dyrektora CUW 

        mgr Violetta Korczyk 


