
Urząd Miasta i Gminy       Pasym, dn. 13.01.2021 

r. 

w Pasymiu 

ul. Rynek 8 

12-130 Pasym 

                     

 

                 

      WYKONAWCY 

                                                            
       

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 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 

01.01.2021 r. do 31.12.2021 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: 5. 

Liczba ofert odrzuconych: Część I – 3 oferty, Część II – 2 oferty, Część III – 3 oferty 

Liczba Wykonawców wykluczonych: Część I – 2 Wykonawców, Część II – 1 Wykonawca, 

Część III – 2 Wykonawców 

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 

ul. Bairda 56/4 



05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Cena oferowana: 138,40 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 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że odrzucił w Części I ofertę Wykonawcy – 

PRZEWÓZ OSÓB Adam Stachewicz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp., 

ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Zamawiający wykluczył z postępowania w Części I Wykonawców: 

1. MICH-BUS Sp. z o.o. 

2. ESKAPADA Adam Dębowski 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wykonawcy nie wykazali, że spełniają 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Oferty złożone przez tych Wykonawców uznaje się za odrzucone w tej części 

zamówienia. 

 

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

Julianowo, Groszkowo, Elganowo, Grzegrzółki 

 

MICH-BUS Przewóz Osób 

Michał Wanowicz 

Tylkowo 44A 

12-130 Pasym 

Cena oferowana: 172,15 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. 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że odrzucił w Części II ofertę Wykonawcy – 

PRZEWÓZ OSÓB Adam Stachewicz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp., 

ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Zamawiający wykluczył z postępowania w Części II Wykonawcę: ESKAPADA Adam 

Dębowski 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wykonawca nie wykazał, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Ofertę 

złożoną przez tego Wykonawcę uznaje się za odrzuconą w tej części zamówienia. 

  

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

 

Wan – Bus Sławomir Wanowicz 

ul. Bairda 56/4 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Cena oferowana: 181,87 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 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że odrzucił w Części III ofertę Wykonawcy – 

PRZEWÓZ OSÓB Adam Stachewicz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp., 

ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 



Zamawiający wykluczył z postępowania w Części III Wykonawców: 

3. MICH-BUS Sp. z o.o. 

4. ESKAPADA Adam Dębowski 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wykonawcy nie wykazali, że spełniają 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

Oferty złożone przez tych Wykonawców uznaje się za odrzucone w tej części 

zamówienia. 

 

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 

 

       


