
 
Mielec, dnia 17.12.2021r. 

 
Zamawiający: 
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu 
ul. Wojsławska 278 
39-300 Mielec  

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
W postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: „Przewóz 
osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022” (znak sprawy 
PSONI/1/2021/ZP) 
 
Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Mielcu 
 
Tryb wyboru wykonawcy: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Liczba złożonych ofert: 

Trasa 1 - 1 
Trasa 2 - 1 
Trasa 3 - 1 

Liczba odrzuconych ofert: 

Trasa 1 - 0 
Trasa 2 - 0 
Trasa 3 - 0 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.),  zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu  
zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp pn.: 
„Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022” (znak sprawy 
PSONI/1/2021/ZP), ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/BZP 00275299/01 z dnia 
19.11.2021r. 
  



Wybrano ofertę: 

Trasa 1 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i 
adres wykonawcy 

Cena brutto 
Termin 
realizacji 
zamówienia 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
„cena” 

Łączna 
liczba 
punktów 

1 

Firma Przewozowa 
Maciej Trzpis 

Podleszany 238E 
39-300 Mielec 

82.250,00zł 
(słownie 
złotych: 

osiemdziesiąt 
dwa tysiące 

dwieście 
pięćdziesiąt 

00/100 

03.01.2022-
31.12.2022 

100 100 

 
Trasa 2 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto 
Termin 
realizacji 
zamówienia 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
„cena” 

Łączna 
liczba 
punktów 

1 Prywatna Komunikacja 
Samochodowa 
JATRANS Gawron Józef 

40.420,00zł 
(słownie 
złotych: 
czterdzieści 
tysięcy 
czterysta 
dwadzieścia 
00/100) 

03.01.2022-
31.12.2022 

100 100 

Trasa 3 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i 
adres wykonawcy 

Cena brutto 
Termin 
realizacji 
zamówienia 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
„cena” 

Łączna 
liczba 
punktów 

1 Prywatna 
Komunikacja 
Samochodowa 
JATRANS Gawron 
Józef 

78.678,00zł 
(słownie 
złotych:  
siedemdziesiąt 
osiem tysięcy 
sześćset 
siedemdziesiąt 
osiem 00/100) 

03.01.2022-
31.12.2022 

100 100 

Uzasadnienie: 

Oferty wybrane zostały zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 239 ust. 1 ustawy, na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), 
którymi była: cena – 100%. 
 
Wyżej wymienieni Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają 
wykluczeniu oraz ich oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów 
oceny ofert przyjętych w niniejszym postepowaniu. 
 
Wykonawcy w złożonych ofertach, w ramach kryteriów oceny ofert otrzymali 100 pkt 
obliczonych zgodnie z kryterium określonym w SWZ 

 

 



Termin zawarcia umowy: 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze 
oferty nastąpi w terminie, o którym mowa w art. 308 ust. 2 i 3  z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.), nie później niż do 23.12.2021r. 

Środki ochrony prawnej: 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.) – dział IX „Środki 
ochrony prawnej”. 
 
 
            Ewa Kozioł-Zielińska 

………………………………………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do 
podejmowania czynności w jego imieniu 
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