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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Zgodnie z art. 266 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą w związku z art. 253 ust. 2 Ustawy, niniejszym informuję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art. 239 Ustawy Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy, informuję, iż w niniejszym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano ofertę 

złożoną przez Wykonawcę: „MARKPOL” Transport Krajowy-Zagraniczny Marek Rzeźnik ul. Cyranowska 129,  

39-300 Mielec. 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, 
określonych w dokumentach postępowania. W poszczególnych kryteriach oceny, wyżej wymieniona oferta 
otrzymała następującą liczbę punktów: 
- cena – 60,00 pkt 
- średni wiek autobusów – 40,00 pkt 
łącznie 100,00 pkt. 

 

W przedmiotowym postępowaniu odrzucona została oferta wykonawcy MILLA SPÓŁDZIELNIA W LESZNIE 

ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno.  

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

2 ppkt c) PZP gdyż została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych 

środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył w wymaganym terminie 

podmiotowych środków dowodowych. Wymóg złożenia powyższych dokumentów jest zapisany w pkt 7 i 8 SWZ 

oraz w pkt 5.6 i 5.7 ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia dokumentów.  

Powyższe uzasadniało odrzucenie oferty Wykonawcy w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt c) Ustawy. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące 

oferty niepodlegające odrzuceniu: 

Nr  

 

 

Nazwa oferenta 
Punktacja 

przyznana ofertom 

w kryterium CENA: 

max. 60 pkt 

Punktacja przyznana 

ofertom w kryterium 

ŚREDNI WIEK 

AUTOBUSÓW 

max 40 pkt 

Łączna 

punktacja 

2. „MARKPOL” Transport Krajowy-Zagraniczny 

Marek Rzeźnik  

ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec 

60,00 40,00 100,00 



 

 

Informuję, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszej informacji. 

 

 

BURMISTRZ GOSTYNIA 
          Jerzy Kulak 
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