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Stargard, 11 sierpnia 2021 r.  

OAS:273.7.1.2021 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Gmina Stargard- Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard, działając na podstawie 

art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. ze zm.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie podstawowym (bez przeprowadzania negocjacji), o którym mowa w art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 

ze zm.), pn. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w 

Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie  oraz 

przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 

30.06.2022 r., dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

Część I: Piotr Bonczał Przewozy Osobowe, Krąpiel 15/3, 73-131 Pęzino 

Część II: Piotr Bonczał Przewozy Osobowe Krąpiel 15/3, 73-131 Pęzino 

Część III : Usługi Transportowe Lilia Szurgot, Pęzino 27B, 73-131 Pęzino 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

 

Na podstawie art. 239 pzp informujemy, że Wykonawcy: 

Część I i II: Piotr Bonczał Przewozy Osobowe, Krąpiel 15/3, 73-131 Pęzino, 

Część III : Usługi Transportowe Lilia Szurgot, Pęzino 27B, 73-131 Pęzino, 

złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty, które spełniają wymagania Zamawiającego określone 

w SWZ. Oferty Wykonawców uzyskały sumę 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w 

ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu w poszczególnych 

częściach. Wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 

przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ znajduje się w poniższej tabeli: 

 

 

 

 

 

 
 

NAZWA 

FIRMY 

 

Część I Przewóz 

uczniów do i ze 

Szkoły 

Podstawowej w 
Małkocinie – 

średnia 

miesięczna liczba 

przejechanych 

kilometrów – 

około 2740 km 
 

Część II Przewóz 

uczniów do i ze 

Szkoły 

Podstawowej w 
Grzędzicach – 

średnia 

miesięczna liczba 

przejechanych 

km – około 2750 

km. 
 

Część III 

Przewóz uczniów 

do i ze Szkoły 

Podstawowej w 
Pęzinie – średnia 

miesięczna liczba 

przejechanych 

kilometrów – 

około 3000 km. 

 

Część IV Przewozy 

uczniów na zajęcia 

pozalekcyjne, konkursy, 

zawody międzyszkolne, 
rekolekcje, jasełka, 

przewozy uczniów na 

zajęcia projektowe, 

granty w przypadku 

podpisania umowy na 

dofinansowanie według 
zapotrzebowania szkół 

prowadzonych przez 

Gminę Stargard na 
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podstawie odrębnego 
rozliczenia faktycznie 

wykonanej usługi w 

oparciu o ustaloną stawkę 

za 1 km. 

 

Usługi 

Transportowe 

Lilia Szurgot 

Pęzino 27B 

73-131 Pęzino 

Cena brutto za km 

7,75 zł/ 54,65 pkt, 

termin 

płatności 30 

dni/40 pkt Razem 

94,65 pkt. 

Cena brutto za km 

8,96 zł/48,28 pkt, 

termin płatności 

30 dni/40 pkt. 

Razem 88,28 pkt 

Cena brutto za km 

7,88 zł/ 60 pkt, 

termin płatności  

30 dni/ 40 pkt. 

Razem 100 pkt. 

Cena brutto za km 43,20 

zł/60 pkt, termin płatności 

30dni/40 pkt. Razem 100 

pkt 

Piotr Bonczał 

Przewozy 

Osobowe 

Krąpiel 15/3 

73-131 Pęzino 

Cena brutto za km 

7,06 zł/60 pkt, 

termin płatności 

30 dni/ 40 pkt. 

Razem 100 pkt 

Cena brutto za km 

7,21 zł/60 pkt, 

termin płatności 

30 dni/40 pkt. 

Razem 100 pkt  

Cena brutto za km 

9,84 zł/48,05 pkt, 

termin płatności 

30 dni/40 pkt. 

Razem 88,05 pkt 

- 

Przewóz Osób 

POL-BUS 

Tomasz Sochacki 

Ul. Krótka 5 

73-132 Suchań 

Cena brutto za km 

7,98 zł/53,08 pkt, 

termin płatności 

30 dni/40 pkt. 

Razem 93,08 pkt 

Cena brutto za km 

7,53 zł/57,45 pkt, 

termin płatności 

30 dni/40 pkt. 

Razem 97,45 pkt. 

- - 

 

 

2. Postępowanie w zakresie części IV zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy 

Pzp. 

3. Zamawiający informuje, że nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty. 

4. Zamawiający stosownie do art. 308 ust. 2 ustawy zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. O terminie  podpisania umowy Zamawiający poinformuje 

wyłonionych Wykonawców. 

5. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków 

zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 

505 do 590. 


