
Osiek, dnia 19.08.2016r. 

KB.271.1.2016.PS 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

o zamówienie publiczne pn.: 

„Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek 

w roku szkolnym 2016/2017” 

 

Zawiadomienie o  wyborze oferty najkorzystniejszej 
  

  

 
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: 

  

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.  

z 2015r. poz. 2164 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług dowozu  

i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2016/2017”  działając 

zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję iż  

do każdej z części zamówienia zostały wybrane oferty następujących Oferentów:   

 

Część 1: Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek  

Oferta nr 1 : Usługi Transportowe „Lunea” Wiesław Duda, Pliskowola 221, 28-221 

Osiek za kwotę: 9 952,37 zł brutto /za zakup biletów miesięcznych szkolnych na 

dowóz i odwóz uczniów na danej trasie w roku 2016, cena jednego biletu 

miesięcznego  - 60,69 zł brutto. 

Zobowiązanie, że w przypadku awarii autobusu autobus zastępczy zostanie 

podstawiony w czasie 5  min. od wystąpienia awarii.   

 

 Część 2: Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Osiek 

 Oferta nr 2 : Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Staszowie Sp. z o.o. 

28-200 Staszów , ul. Krakowska 51, za kwotę: 15 908,00 zł brutto /za zakup biletów 

miesięcznych szkolnych na dowóz i odwóz uczniów na danej trasie w roku 2016/, 

cena jednego biletu miesięcznego  - 97,00 zł brutto. 

Zobowiązanie, że w przypadku awarii autobusu autobus zastępczy zostanie 

podstawiony w czasie 15 min. od wystąpienia awarii.   

     

            Część 3: Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Osiek 

 

Oferta nr 3 : Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Staszowie Sp. z o.o. 

28-200 Staszów , ul. Krakowska 51, za kwotę: 15 908,00 zł brutto / za zakup biletów 



miesięcznych szkolnych na dowóz i odwóz uczniów na danej trasie w roku 2016/, 

cena jednego biletu miesięcznego - 97,00 zł brutto. 

Zobowiązanie, że w przypadku awarii autobusu autobus zastępczy zostanie 

podstawiony w czasie 15 min. od wystąpienia awarii.   

                

           Część 4: Dowóz uczniów na trasie Bukowa - Osiek 

 

            Oferta nr 4 : Bor Travel FHU Marcin Borkowski 28-221 Osiek, ul. Sandomierska 49, 

za kwotę 6 854,40 zł brutto / za zakup biletów miesięcznych szkolnych na dowóz i 

odwóz uczniów na danej trasie w roku 2016/, cena jednego biletu miesięcznego – 

71,40 zł brutto. Zobowiązanie, że w przypadku awarii autobusu autobus zastępczy 

zostanie podstawiony w czasie 10 min. od wystąpienia awarii.   

            

 

            Część 5: Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala 

 

Oferta nr 6: „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     

28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 7 527,60 zł brutto / za zakup biletów 

miesięcznych szkolnych na dowóz i odwóz uczniów na danej trasie w roku 2016/, 

cena jednego biletu miesięcznego - 45,90 zł brutto. 

Zobowiązanie, że w przypadku awarii autobusu autobus zastępczy zostanie 

podstawiony w czasie 20 min. od wystąpienia awarii.   

            Część 6: Dowóz uczniów na trasie Strużki - Osiek 

 

Oferta nr 6: „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     

28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 10 832,40 zł brutto / za zakup biletów 

miesięcznych szkolnych na dowóz i odwóz uczniów na danej trasie w roku 2016/, 

cena jednego biletu miesięcznego – 45,90 zł brutto. 

Zobowiązanie, że w przypadku awarii autobusu autobus zastępczy zostanie 

podstawiony w czasie 20 min. od wystąpienia awarii.   

           Część 7: Dowóz uczniów na trasie Otoka - Osiek 

 

Oferta nr 6: „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     

28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 7 711,20 zł brutto / za zakup biletów 

miesięcznych szkolnych na dowóz i odwóz uczniów na danej trasie w roku 2016/, 

cena jednego biletu miesięcznego - 45,90 zł brutto. 

Zobowiązanie, że w przypadku awarii autobusu autobus zastępczy zostanie 

podstawiony w czasie 20 min. od wystąpienia awarii 

Część 8: Dowóz  uczniów  na trasie Suchowola – Osiek szkoła  - Osiek ul.       

Sandomierska -  Osiek ul. Wiślana – Lipnik – Kąty – Osiek Szkoła  

 



Oferta nr 6: „ZIDMA TRANS” Transport Osobowo – Towarowy Zbigniew Wiącek,     

28-221 Osiek, ul. Tarnobrzeska 19, za kwotę 10 118,40 zł brutto / za zakup biletów 

miesięcznych szkolnych na dowóz i odwóz uczniów na danej trasie w roku 2016/, 

cena jednego biletu miesięcznego - 40,80 zł brutto. 

Zobowiązanie, że w przypadku awarii autobusu autobus zastępczy zostanie 

podstawiony w czasie 20 min. od wystąpienia awarii 

 

 

 

Część 1 Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek 

 
Zbiorcze zestawienie ofert 

 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 

Cena za 1 bilet 

miesięczny 

Wartość biletów 
miesięcznych w 

roku 2016 

czas podstawienia 
autobusu 

zastępczego  

1. 

USŁUGI TRANSPORTOWE 

„LUNEA” Wiesław Duda, 

Pliskowola 221, 28-221 Osiek   

60,69 zł brutto 

 

9 952, 37 zł 

brutto 

 

5 min 

2. ---------------------------------------- --------------------- 
 

-------------- 

 

------------------ 

3. ------------------------------------- ------------------------- 
 

---------------- 

 

------------------- 

4. -------------------------------------- -------------------------- 
 

--------------------- 

 

-------------------- 

5. ------------------------------------ ------------------------ 
 

--------------------- 

 

-------------------- 

6. ------------------------------------- ----------------------- 
 

-------------------- 

 

-------------------- 

- 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

 

 

 

Numer 

oferty 

Liczba pkt w kryterium 

Cena 90 % 

Liczba pkt w 

kryterium  

czas podstawienia 

autobusu zastępczego 

10%  

Razem 

Informacja o wykluczeniu 

wykonawcy/ odrzuceni 
ofert 

1 90 

 

 
10 

100 ------------------------- 



2. -------------- 

 
-------------- --------- --------------------------- 

3. --------------------- 

 
--------------- ------------- ---------------------------- 

4. --------------------- 

 
-------------- --------- --------------------------- 

5. --------------------- 

 
--------------- ------ ------------------------- 

6. ------------------- 

 
------------- ------------ ------------------------ 

 

 

 

Część 2 Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Osiek 
 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 

Cena za 1 bilet 

miesięczny 

Wartość biletów 

miesięcznych w 
roku 2016 

czas podstawienia 

autobusu 
zastępczego  

1.  --------------------------------- ----------------------- 
 

-------------- 

 

------------------- 

2. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej  

w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 

Staszów ul. Krakowska 51 

97,00 zł brutto 

 

15 908,00 zł 

brutto 

 

15 min. 

3. ----------------------------- --------------------- 
 

--------------- 

 

------------------- 

4. ---------------------- --------------------- 
 

---------------- 

 

-------------------- 

5. ------------------------ ------------------- 
 

----------------- 

 

------------------ 

6. -------------------------- --------------------- 
 

------------------ 

 

------------------ 

 

 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 



 

 

 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium 
Cena 90 % 

Liczba pkt w 

kryterium  

czas podstawienia 

autobusu zastępczego 

10%  

Razem 
Informacja o wykluczeniu 

wykonawcy/ odrzuceni 

ofert 

1 ----------------- 

 

 

------------ 
--------- ------------------------- 

2. 90 

 

10 100 --------------------------- 

3. ---------------------- 

 
--------------------- --------- ---------------------------- 

4. -------------------  

 
------------------- ---------- --------------------------- 

5. ------------------- 

 
-------------- ---------- ---------------------- 

6. ------------------- 

 
------------- ------- --------------------- 

 

Część 3 Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Osiek 
 

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 

Cena za 1 bilet 

miesięczny 

Wartość biletów 

miesięcznych w 
roku 2016 

czas podstawienia 

autobusu 
zastępczego  

1.  --------------------------------- ----------------------- 
 

-------------- 

 

------------------- 

2. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej  

w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 

Staszów ul. Krakowska 51 

97,00 zł brutto 

 

15 908,00 zł 

brutto 

 

15 min 

3. -------------------------- ---------------------- 
 

----------------- 

 

-------------------- 

4. ---------------------- --------------------- 
 

---------------- 

 

-------------------- 



5. --------------------------------- ----------------------- 
 

------------------- 

 

------------------ 

6. -------------------------------- ----------------------- 
 

------------------- 

 

-------------------- 

 

 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

 

 

 

Numer 

oferty 

Liczba pkt w kryterium 

Cena 90 % 

Liczba pkt w 

kryterium  

czas podstawienia 

autobusu zastępczego 

10%  

Razem 

Informacja o wykluczeniu 

wykonawcy/ odrzuceni 
ofert 

1 ----------------- 

 

 
------------ 

--------- ------------------------- 

2. 90 

 

10 100 --------------------------- 

3. ------------------ 

 

------------------ --------- ---------------------------- 

4. -------------------  

 

------------------- ---------- --------------------------- 

5. ------------------- 

 

---------------- --------- ----------------------- 

6. --------------------- 

 

--------------- -------- ---------------------- 

 

Część 4 Dowóz uczniów na trasie Bukowa - Osiek  
 

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 
Cena za 1 bilet 

miesięczny 

Wartość biletów 
miesięcznych w 

roku 2016 

czas podstawienia 
autobusu 

zastępczego  



1.  --------------------------------- ----------------------- 
 

-------------- 

 

------------------- 

2. ----------------------------------- --------------------- 
 

------------------- 

 

---------------------- 

3. ------------------------------------- ----------------- 
 

---------------- 

 

------------------- 

4. 

Bor Travel 

FHU Marcin Borkowski 

Ul. Sandomierska 49,28-221 Osiek 

 71,40 zł brutto 

 

6 854,40 zł brutto 

 

10 min 

5. ---------------------------- -------------------- 
 

---------------- 

 

----------------- 

6. 

„ZIDMA TRANS” Transport 

Osobowo – Towarowy Zbigniew 

Wiącek, 28 -221 Osiek  

ul. Tarnobrzeska 19 

72,90 zł brutto 

 

 

6 998,40 zł brutto 

 

 

 

20 min. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

 

 

 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium 
Cena 90 % 

Liczba pkt w 

kryterium  

czas podstawienia 

autobusu zastępczego 

10%  

Razem 

Informacja o wykluczeniu 

wykonawcy/ odrzuceni 

ofert 

1 -------------- 

 

 
-------------- 

------------ ------------------------- 

2. -------------- 

 

-------------- --------- --------------------------- 

3. -------------- 

 

---------- ---------- ---------------------------- 

4. 90  

 

10 100 --------------------------- 

5. ---------------- 

 

-------------- ---------- ------------------------ 

6. 88,15 

 

5 93,15 ------------------------ 

 



Część 5 Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala 
 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 

Cena za 1 bilet 

miesięczny 

Wartość biletów 
miesięcznych w 

roku 2016 

czas podstawienia 
autobusu 

zastępczego  

1.  --------------------------------- ----------------------- 
 

-------------- 

 

------------------- 

2. ----------------------------------- --------------------- 
 

------------------- 

 

---------------------- 

3. ------------------------------------- ----------------- 
 

---------------- 

 

------------------- 

4. ------------------------------------- ------------------- 
 

---------------- 

 

------------------ 

5. ------------------------------------- ---------------------- 
 

---------------- 

 

------------------ 

6. 

„ZIDMA TRANS” Transport 

Osobowo – Towarowy Zbigniew 

Wiącek, 28 -221 Osiek  

ul. Tarnobrzeska 19 

45,90 zł brutto 

 

 

7 527,60 zł brutto 

 

 

 

20 min. 

 

 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

 

 

 

Numer 

oferty 

Liczba pkt w kryterium 

Cena 90 % 

Liczba pkt w 

kryterium  

czas podstawienia 

autobusu zastępczego 

10%  

Razem 
Informacja o wykluczeniu 

wykonawcy/ odrzuceni 

ofert 

1 -------------- 

 
 

-------------- 
------------ ------------------------- 

2. -------------- 

 
-------------- --------- --------------------------- 

3. -------------- 

 
---------- ---------- ---------------------------- 



4. -------------------- 

 
-------------- --------- -------------------- 

5. ---------------------- 

 
-------------- --------- --------------------- 

6. 90  

 
10 100 --------------------------- 

 

 

Część 6 Dowóz uczniów na trasie Strużki - Osiek 
 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 

Cena za 1 bilet 

miesięczny 

Wartość biletów 

miesięcznych w 
roku 2016 

czas podstawienia 

autobusu 
zastępczego  

1.  --------------------------------- ----------------------- 
 

-------------- 

 

------------------- 

2. ----------------------------------- --------------------- 
 

------------------- 

 

------------------- 

3. ------------------------------------- ----------------- 
 

---------------- 

 

------------------- 

4. -------------------------------------- -------------------- 
 

------------------ 

 

------------------- 

5. 

Usługi Transportowo – Sprzętowe 

Marek Wąsik, 28-230 Połaniec 

ul. Żeromskiego 21 

81,60 zł brutto 

 

19 257,60 zł 

brutto 

 

15 min. 

6. 

„ZIDMA TRANS” Transport 

Osobowo – Towarowy Zbigniew 

Wiącek, 28 -221 Osiek  

ul. Tarnobrzeska 19 

45,90 zł brutto 

 

 

10 832,40 zł 

brutto 

 

 

 

20 min. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

 

 

 

Numer 

oferty 

Liczba pkt w kryterium 

Cena 90 % 

Liczba pkt w 

kryterium  

czas podstawienia 

autobusu zastępczego 

10%  

Razem 

Informacja o wykluczeniu 

wykonawcy/ odrzuceni 
ofert 



1 -------------- 

 
 

-------------- 
------------ ------------------------- 

2. -------------- 

 
-------------- --------- --------------------------- 

3. -------------- 

 
---------- ---------- ---------------------------- 

4. ----------------- 

 
--------------- ------- ----------------------- 

5. 50,63 

 
10 60,63 ----------------------- 

4. 90  

 
7,5 97,5 --------------------------- 

 

 

Część 7 Dowóz uczniów na trasie Otoka  - Osiek 
 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 

Cena za 1 bilet 

miesięczny 

Wartość biletów 

miesięcznych w 
roku 2016 

czas podstawienia 

autobusu 
zastępczego  

1. -------------------------- -------------------- 
 

------------- 

 

------------- 

2. -------------------------- ------------------- 
 

-------------- 

 

-------------- 

3. 

Usługi Przewozowe Osób 

Paweł Borkowski; Przemysław 

Borkowski s.c. 28-221 Osiek, ul. 

Sandomierska 49 

 61,20 zł brutto 

 

 10 281,60 zł 

brutto 

 

10 min 

4. ----------------------------------- --------------------- 
 

------------------- 

 

---------------------- 

5. ------------------------------------- --------------------- 
 

------------------ 

 

------------------- 

6. 

„ZIDMA TRANS” Transport 

Osobowo – Towarowy Zbigniew 

Wiącek, 28 -221 Osiek  

ul. Tarnobrzeska 19 

45,90 zł brutto 

 

 

7 711,20 zł brutto 

 

 

 

20 min. 

 

 
 



Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium 
Cena 90 % 

Liczba pkt w 

kryterium  

czas podstawienia 

autobusu zastępczego 

10%  

Razem 
Informacja o wykluczeniu 

wykonawcy/ odrzuceni 

ofert 

1 -------------- 

 

 

-------------- 
------------ -------------------------- 

2. -------------- 

 

-------------- --------- --------------------------- 

3. 67,50 

 
10 77,50 -------------------------- 

4. --------------- 

 
-------------- ------------ --------------------------- 

5. -------------- 

 
---------- ---------- ---------------------------- 

6. 90  

 
5 95 --------------------------- 

 

Część 8 Dowóz uczniów na trasie Suchowola – Osiek szkoła  - Osiek ul.       

Sandomierska -  Osiek ul. Wiślana – Lipnik – Kąty – Osiek Szkoła  

 
 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 

Cena za 1 bilet 

miesięczny 

Wartość biletów 
miesięcznych w 

roku 2016 

czas podstawienia 
autobusu 

zastępczego  

1. 

USŁUGI TRANSPORTOWE 

„LUNEA” Wiesław Duda, 

Pliskowola 221, 28-221 Osiek   

51,00 zł brutto 

 

12 647,40 zł 

brutto 

 

5 min. 

2. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej  

w Staszowie Sp. z o.o. 28-200 

Staszów ul. Krakowska 51 

56,45 zł brutto 

 

13 999,60 zł 

brutto 

 

15 min. 

3. ---------------------------- --------------------- 
 

------------------ 

 

-------------- 



4. 

Bor Travel 

FHU Marcin Borkowski 

Ul. Sandomierska 49,28-221 Osiek 

61,20 zł brutto 

 

15 177,60 zł 

brutto 

 

10 min 

5. ------------------------------------- --------------------- 
 

------------------ 

 

------------------- 

6. 

„ZIDMA TRANS” Transport 

Osobowo – Towarowy Zbigniew 

Wiącek, 28 -221 Osiek  

ul. Tarnobrzeska 19 

40,80 zł brutto 

 

 

10 118,40 zł 

brutto 

 

 

 

20 min. 

 

 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

 

Numer 

oferty 

Liczba pkt w kryterium 

Cena 90 % 

Liczba pkt w 

kryterium  

czas podstawienia 

autobusu zastępczego 

10%  

Razem 

Informacja o wykluczeniu 

wykonawcy/ odrzuceni 
ofert 

1 72,48 

 

10 82,48 -------------------------- 

2. 65,05 

 

3,33 68,38 --------------------------- 

3. ----------------- 

 

------------- --------- -------------------------- 

4. 60,00 

 

5 65 --------------------------- 

5. -------------- 

 
---------- ---------- ---------------------------- 

6. 90  

 
         2,5 92,5 --------------------------- 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z  art 94 ust 1 

pkt 2 ustawy Pzp -  nie krótszym niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub droga 

elektroniczna, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  w przypadku zamówień 

których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8.       



Przewidywany termin podpisania umowy 25.08.2016r. 

 

                                                                                            Zatwierdził dnia: 19.08.2016r. 

                                                              Rafał Łysiak 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 


