
Jelcz-Laskowice, dnia 28.12.2018 r. 

AD.271.2.5591.2018 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH 
UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE 
PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9A WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 
w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 
Wykonawcę: 

NAVA - TRANS Transport Osobowy Piekarski Paweł, 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 16/10 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższa liczbę punktów 
tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych Warunków zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Numer 
oferty 

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Cena punkty Wyposażenie 
punkty 

1 NAVA - TRANS Transport 
Osobowy Piekarski Paweł, 
49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 
16/10 

60,00 40,00 

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( odwołanie, skarga 
do Sądu )wobec 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 

2) zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej ( poczta elektroniczna ), lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, 
jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

Kierownik Zamawiającego 

_ d y r e k t o r 

Zespołu fckfinomiczjyj-Adminjstracyjnego 

ĄpKadiusz Kwiatkowski 


