
Ornontowice, dnia  17.12.2020 r. 
ZWWŚPiGG.7240.00006.2020.IR12
ZWWŚPiGG.KW.01096.2020

            INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
         z przetargu pisemnego na świadczenie usług pn. „Bezpłatna komunikacja publiczna

na terenie Gminy Ornontowice”.

Na podstawie  Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowy (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1944 z późń. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania na świadczenie usługi pod nazwą: 

„Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”.

I.  Zamawiający (Gmina Ornontowice) informuje, że wybrana do realizacji  przedmiotu zamówienia  została

oferta, złożona przez:

Firma Transportowo-Usługowa Karol Drabas 

os. Powstańców Śl. 4a/30, 44-240 Żory

Nazwa oferenta:
Firma Transportowo-
Usługowa Karol Drabas 
os. Powstańców Śl. 4a/30, 
44-240 Żory

Cena za 1 
wzkm brutto:

Wiek autobusów:
(rok produkcji)

Rok 
produkcji 
pojazdów – 
20%
(ilość 
puntów)

Cena – 80%
(ilość 
punktów)

Suma łączna
punktów

8,00 zł 2019
2012

22 73,2 91,53

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zgodna z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.

z  2020  r.,  poz.  1944  z  późń.  zm.)  oraz  zapisami  Zaproszenia  do  składania  ofert  przetargowych  na

świadczenie  usługi:  „Bezpłatna  komunikacja  publiczna  na  terenie  Gminy  Ornontowice”.  Wykonawca  nie

podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia. Według przyjętego w zaproszeniu

do składania ofert przetargowych kryterium oceny: Cena ofertowa – 80%, wiek autobusów – 20%, oferta

uzyskała  91,53  pkt.  W  zestawieniu  porównawczym  z  pozostałymi  ofertami  złożonymi  w  postępowaniu

uznana została za ofertę najkorzystniejszą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

II. Informacja o pozostałych złożonych ofertach:

Oferta nr 1: Usługi Przewozowe Lucjan Brożek, ul. Mendego 31, 41-809 Zabrze 

Nazwa oferenta:
Usługi Przewozowe Lucjan 
Brożek, ul. Mendego 31, 
41-809 Zabrze 

Cena za 1 
wzkm brutto:

Wiek autobusów: 
(rok produkcji)

Rok 
produkcji 
pojazdów – 
20%
(ilość 
puntów)

Cena – 80%
(ilość 
punktów)

Suma łączna
punktów

9,18 zł 2020
2012

24 63,79 83,79

Oferta kompletna. Oferent i jego oferta nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 83,79 pkt.



Oferta nr 2: MORSUS Sp. z o.o. sp. k, ul. Wodzisławska 59A, 43-250 Pawłowice

Nazwa oferenta:
MORSUS Sp. z o.o. sp. k, 
ul. Wodzisławska 59A, 
43-250 Pawłowice

Cena za 1 
wzkm brutto:

Wiek autobusów:
(rok produkcji)

Rok produkcji
pojazdów – 
20%
(ilość 
puntów)

Cena – 80%
(ilość 
punktów)

Suma łączna
punktów

7,32 zł 2012
2013

10 80 88,33

Oferta kompletna. Oferent i jego oferta nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 88,33 pkt.

Sporządziła:
Renata Iżewska, tel. 32 33 06 241
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