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Malechowo, dnia 23.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w

Gminie

Malechowo oraz uczniów niepełnosprawnych do wybranej szkoły w okresie od
01.09.2020 do zakończenia roku szkolnego 2020/2021”
Zamawiający Gmina Malechowo informuje, że jako najkorzystniejszą w przedmiotowym
postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę MARO TUR S.C., ul.
Koszalińska 30, 76-010 Polanów za cenę 454 400,00 zł.
Wyżej wymieniona oferta jest najkorzystniejszą spośród złożonych i uzyskała
największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia warunki dotyczące
przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający Gmina Malechowo informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy uzyskując następującą liczbę punktów:

Numer
oferty

1

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

FHU „ARAN” Artur
Mikołajczyk; ul. Reymonta ½,
78-320 Połczyn Zdrój
MARO TUR S.C ul.
Koszalińska 30; 76-010
Polanów

Liczba pkt
w kryterium
Cena
max. 60 pkt

Wysokość polisy OC
Wykonawcy max. 40 pkt

Punktacj
a łączna

-

-

-

60,00

40,00

100,00

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo
zamówień publicznych wykluczono następującego Wykonawcę
Oferta nr 1 FUH ARAN Artur Mikołajczyk, ul. Reymonta ½, 78-320 Połczyn Zdrój.
Uzasadnienie faktyczne:
W ofercie Wykonawcy stwierdzono brak dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez
zamawiającego tj. brak dysponowania pojazdem w ilości 18 miejsc w tym jedno dla
osoby niepełnosprawnej na wózku. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 pzp wezwał
wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. Jednocześnie Wykonawca został wezwany
do uzupełnienia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego i
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS.
W wyznaczonym terminie przedmiotowe dokumenty nie wpłynęły.
Uzasadnienie prawne:
Uchybienie wykonawcy polegające na niezłożeniu lub nieuzupełnieniu dokumentu (w tym
przypadku zaświadczenia ZUS i US) w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jest
równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie

bowiem z art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w
sprawie zamówienia publicznego w dniu 30 czerwca 2020 r.
/-/Wójt
Radosław Nowakowski

