
 
 
 

Przecław, dnia 06.02.2020 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźń. zm.)    

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób 

na wydarzenia organizowane w ramach zajęć przewidzianych dla uczestników Klubu Senior+  

w Przecławiu 

Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego do realizacji zamówienia wybrano 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. 39-320 

Przecław, ul. Wenecka 10 

Uzasadnienie wyboru: 

Do realizacji w/w usługi wybrany został Wykonawca, który spełnia kryteria podmiotowe                

i przedmiotowe oraz zaoferował najniższą cenę usługi. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu: 

LP. Nazwa podmiotu składającego ofertę Cena w zł Pkt 

1 
Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. 39-320 

Przecław, ul. Wenecka 10 
1 850,00 100,00 

2 

MARKPOL Transport Krajowy – Zagraniczny 

Marek Rzeźnik 

ul. Cyranowska 129   39-300 Mielec 

2 690,00 68,77 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

podpisania umowy w terminie do 11.02.2020 r. 

1) Podstawą prawną dokonania wyboru Regulamin zamówień publicznych 

Zamawiającego oraz zapisy  Kodeksu Cywilnego. 

2) Działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że                

w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nie została odrzucona żadna 

oferta. Oferty złożone przez wszystkich wykonawców były uwzględniane                               

w wyborze najkorzystniejszej oferty.   

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone zostały w zapytaniu ofertowym.  

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

wobec czynności Zamawiającego. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować  



 
 

Zamawiającego o: 

a) niezgodnej z regulaminem czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu lub 

b) zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

stosownych przepisów, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu 

odwołanie. 

Termin wniesienia odwołania: 2 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 

drogą elektroniczną. 

                                                               

 

 

 


