
Urząd Miasta i Gminy                   Pasym, dn. 04.10.2019 

r. 

w Pasymiu 

ul. Rynek 8 

12-130 Pasym 

                     
                                                            
       

                 WYKONAWCY 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania  
 

    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Burmistrz Miasta Pasym 

uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym: 

 

„ Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym na podstawie biletów 

miesięcznych, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w 

trakcie ich wsiadania i wysiadania w terminie od 11.10.2019 r. do 31.12.2020 r.”  

              

zostały złożone oferty przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszego Zawiadomienia. 

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, co następuje: 

Liczba ofert złożonych: 3. 

Liczba ofert odrzuconych: 0. 

Liczba Wykonawców wykluczonych: 0. 

W związku z powyższym po ocenie i porównaniu ofert Zamawiający wybrał następującego 

Wykonawcę: 

Część I - Dowóz dzieci z miejscowości: Dźwiersztyny, Jurgi, Leleszki, ul. Szczycieńska, Dybowo, 

ul. Słoneczna 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz 

Tylkowo 44 

12-130 Pasym 

Cena oferowana: 139,00 zł brutto za 1 bilet miesięczny 

Liczba punktów w kryterium “cena”: 60,00  

Wiek autobusów: 0 pojazdów w wieku 10 lat lub poniżej 10 lat, 2 powyżej 10 lat 

Liczba punktów w kryterium „wiek autobusów”: 0,00 

Czas reakcji – do 20 min. 

Liczba punktów w kryterium „czas reakcji”: 10,00 



Łączna liczba punktów: 70,00. 

 

Część II – Dowóz dzieci z miejscowości: Rudziska Pasymskie, Siedliska, Otole 

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz 

Tylkowo 44 

12-130 Pasym 

Cena oferowana: 787,00 zł brutto za 1 bilet miesięczny 

Liczba punktów w kryterium “cena”: 60,00  

Wiek autobusów: 2 pojazdy w wieku 10 lat lub poniżej 10 lat 

Liczba punktów w kryterium „wiek autobusów”: 30,00 

Czas reakcji – do 20 min. 

Liczba punktów w kryterium „czas reakcji”: 10,00 

Łączna liczba punktów: 100,00. 

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 postanowił 

unieważnić postępowanie w części II, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie i w chwili 

obecnej nie posiada wystarczających środków na jego realizację a ich zwiększenie do kwoty 

wynikającej z najkorzystniejszej oferty nie jest obecnie możliwe.  

 Zamawiający na otwarciu ofert poinformował Wykonawców, że na część II zamówienia 

zamierza przeznaczyć 16 200,00 zł brutto, natomiast najkorzystniejsza oferta w tej części 

zamówienia opiewała na kwotę 78 700,00 zł brutto, dlatego Zamawiający postanowił unieważnić 

postępowanie w części II zamówienia. 

 

Część III – Dowóz dzieci z miejscowości: Nerwik, Giławy, Rusek Wlk., Rusek Mały, Julianowo, 

Elganowo, Grzegrzółki 

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz 

Tylkowo 44 

12-130 Pasym 

Cena oferowana: 179,00 zł brutto za 1 bilet miesięczny 

Liczba punktów w kryterium “cena”: 60,00  

Wiek autobusów: 1 pojazd w wieku 10 lat lub poniżej 10 lat, 1 powyżej 10 lat 

Liczba punktów w kryterium „wiek autobusów”: 15,00 

Czas reakcji – do 20 min. 



Liczba punktów w kryterium „czas reakcji”: 10,00 

Łączna liczba punktów: 85,00. 

 

Część IV – Dowóz dzieci z miejscowości: Narajty, Krzywonoga, Michałki 

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz 

Tylkowo 44 

12-130 Pasym 

Cena oferowana: 182,00 zł brutto za 1 bilet miesięczny 

Liczba punktów w kryterium “cena”: 60,00  

Wiek autobusów: 1 pojazd w wieku 10 lat lub poniżej 10 lat, 1 powyżej 10 lat 

Liczba punktów w kryterium „wiek autobusów”: 15,00 

Czas reakcji – do 20 min. 

Liczba punktów w kryterium „czas reakcji”: 10,00 

Łączna liczba punktów: 85,00. 

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, zawarcie umowy następuje w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób.     

 

 

       BURMISTRZ MIASTA PASYM 

 

              /-/ Cezary Łachmański 


