
Przemyśl, dnia 23.09.2021 r. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 

im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu 

ul. Czarnieckiego 27 

37-700 Przemyśl 
………………………………………………. 
               [nazwa zamawiającego, adres] 

 

SOSW2.221.2.2021 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb 

podstawowy na wykonanie zadania ”Dostawa autobusu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 2 w Przemyślu”. 

 

 

Zamawiający, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. dra Janusza Korczaka w 

Przemyślu z/s ul. Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl, działając na podstawie art. 253 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

 

BUS-CENTER 

Tomasz Gad 

ul. Spacerowa 26B 

26-067 Strawczyn 
 

 

za cenę brutto 285 360,00 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

 

Oferta wybrana została zgodnie z art. 242 ust. 1 w związku z art. 239 ust. 1 ustawy, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), 

którymi były: 

 

1) Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty "C" - 60%, 

2) Kryterium nr 2 - Kryterium Gwarancji -"G" - 40%. 

 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz 

Jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert 

przyjętych w niniejszym postępowaniu. Wykonawca w złożonej ofercie, w ramach kryteriów 

oceny ofert otrzymał: 

1) w kryterium nr 1 - 60,00 punktów za zrealizowanie zamówienia, za kwotę 285 360,00 

zł brutto, 



2) w kryterium nr 2 - 40,00 punktów za udzielenie gwarancji na 60 miesięcy od dnia 

końcowego odbioru robót na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez 

limitu kilometrów, 

 

W ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów obliczonych zgodnie ze wzorami 

określonymi w pkt XXXI SWZ. 

 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą 

punktów: 

 

L.p. 
Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy Cena 

Okres 

gwarancji 

Łączna liczba 

punktów 

1. 2 

BUS-CENTER 

Tomasz Gad 

ul. Spacerowa 26B 

26-067 Strawczyn 

60,00 40,00 100,00 

2. 1 

TRUCK  EXPORT-IMPORT 

WYNAJEM Sp. z o.o. 

ul. Żurawia 43/201 

00-680 Warszawa 

55,90 40,00 95,90 

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

 

Brak ofert odrzuconych. 

 

Informacja o wykonawcach, wykluczonych z postępowania. 

 

Brak Wykonawców wykluczonych. 

 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy: 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie 

zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - przewidywany 

termin 29 września 2021 r. 
                                              

 

Dyrektor Ośrodka 

 

mgr Zbigniew Berestecki 

      ……………………………………….. 

 Zamawiający 

 


