URZĄD MIASTA
84-140 JASTARNIA, ul. Portowa 24
tel. (0-58) 675-19 - 99, fax 675-21-76
e-mail: jas_bor@poczta.onet.pl

Jastarnia, dnia 24.08.2012 r.
Nr sprawy 271.7.2012

TABLICA OGŁOSZEŃ
URZĘDU MIASTA JASTARNI
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Przewóz uczniów na terenie Gminy Jastarnia w roku szkolnym 2012/2013
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759) Urząd Miasta Jastarni informuje o wyniku
oceny ofert złoŜonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Przewóz uczniów na terenie Gminy Jastarnia w roku
szkolnym 2012/2013 ”

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złoŜoną przez:

Domy Wczasowe WAM Sp. z o. o.
Ul. Syrokomli 6
03-335 Warszawa
Oddział WDW Jurata-Sopot
Ul. Wojska Polskiego
84-141 Jurata
oferujący wykonywanie przedmiotu zamówienia za cenę:
- 4,09 zł brutto za 1km,
- 16,20 zł brutto za 1rbg.
Uzasadnienie wyboru
Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów z ofert badanych.
Zgodnie z zapisem pkt 18.2.1. SIWZ oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
(maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŜszą
ilość punktów.

Wykonawcy, którzy złoŜyli waŜne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość
punktów:

Nr
oferty

1.

2.

Nazwa wykonawcy
Domy Wczasowe WAM Sp. z o. o.
Ul. Syrokomli 6
03-335 Warszawa
Oddział WDW Jurata-Sopot
Ul. Wojska Polskiego
84-141 Jurata
Usługi Transportowe Robert Lewicki
Ul. Trzy Gracki 8
84-107 Starzyno

Liczba punktów w
kryterium „Cena brutto”

98,46

96,47

2. Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty.
3. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy.

4. Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być
zawarta.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe
być zawarta po dniu 29.08.2012 r.

