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OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego realizację zadania pn. Usługa dowozu uczniów do placówek oświatowych 
w podziale na zadania: Zadanie 1 – Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 
i przedszkola na terenie Gminy Biesiekierz, Zadanie 2 –  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Biesiekierz do placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Biesiekierz oraz Gminy i Miasta Koszalin 
 

Zamawiający – Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu informuje, iż zgodnie z art. 93 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), 
zwanej dalej Pzp, zwiększy kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny 
najkorzystniejszej oferty, tj.  
Zadanie 1 – 419.126,40 zł brutto, tj. 388.080,00 zł netto = 90.900,15 euro, 
Zadanie 2 – 98.010,00 zł brutto, tj. 90.750,00 zł netto = 21.256,41 euro. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Pzp Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania jako najkorzystniejszą wybrano oferty: 
Zadanie 1 - Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe Zdzisław Bućko z siedzibą w Starych Bielicach przy 
ul. Platanowej 33, kod pocztowy 76 – 039, z ceną ofertową 388.080,00 zł netto plus 8% podatek od towarów 
i usług, co daje łączną kwotę 419.126,40 zł brutto; 
Zadanie 2 - Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe Zdzisław Bućko z siedzibą w Starych Bielicach przy 
ul. Platanowej 33, kod pocztowy 76 – 039, z ceną ofertową 90.750,00 zł netto plus 8% podatek od towarów i 
usług, co daje łączną kwotę 98.010,00 zł brutto. 

 
UZASADNIENIE WYBORU 

 
Oferty złożone przez Wykonawcę Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe Zdzisław Bućko z siedzibą 

w Starych Bielicach na zadanie 1 i zadanie 2 spełniają wszystkie wymogi określone przepisami ustawy, treść 
każdej z nich odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostały ocenione jako 
najkorzystniejsze na podstawie przyjętych kryteriów oceny oferty, uzyskując największą liczbę punktów. 

 
Wykaz ofert niepodlegających odrzuceniu: 

 
Zadanie 1 – Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkola na terenie Gminy 
Biesiekierz 
Kolejność ofert 
wg kryterium 

oceny 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów wg 
kryterium oceny ofert 

Cena 

Liczba punktów wg kryterium 
oceny ofert Czas podstawienia 
pojazdu zastępczego w razie 

awarii 

Łączna liczba 
punktów 

1. 
Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe 

Zdzisław Bućko 
76 – 039  Stare Bielice, ul. Platanowa 33 

60 pkt 40 pkt 100 pkt 



 
 

Zadanie 2 – Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biesiekierz do placówek szkolnych 
i przedszkolnych na terenie Gminy Biesiekierz oraz Gminy i Miasta Koszalin 

 
 

W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego żaden z Wykonawców 
nie został wykluczony z udziału w postępowaniu, a oferta żadnego z Wykonawców nie została odrzucona. 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na Zadanie 1 zgodnie 
z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp. 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na Zadanie 2 zgodnie 
z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp. 
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