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Krośnice, dnia 18 sierpnia 2022 roku 
RGPOŚiI.271.13.1.2.2022 

 

 Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

przetargowym  
w dniu 11 sierpnia 2022 roku 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
o wyborze oferty 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)  

Wójt Gminy Krośnice zawiadamia, że 

w wyniku postępowania przetargowego dla zadania pn. „Dowóz uczniów do 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice 

w obwodzie szkolnym Bukowice w okresie od 1 września 2022 r. do 30 
czerwca 2023 r.” przeprowadzonego: 

• w trybie przetargu: podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 
pkt 1) ustawy pzp 

• ogłoszonego: w Biuletynie Zamówień Publicznej w dniu 4 sierpnia 
2022 roku pod nr. 2022/BZP 00290876/01, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Krośnice 

• w którym złożono w wyznaczonym terminie 3 oferty: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena brutto  

biletu 

miesięcznego 

[zł] 

Aspekt 

środowiskowy 

Sponsorowane 

wyjazdy dzieci 

1 

ERA Technologii  

Eryka Jastrząb 
Czeszów, ul. Sportowa 2A, 

55-106 Zawonia 

59,00 
2 autobusy 
„EURO 4” 

3000 km 

2 

PKS Wołów sp. z o.o. 

ul. Ścinawska 24  

56-100 Wołów 

109,00 EURO 4 3000 km 

3 

Sklep rowerowy LEWMA  

Mirosław Lewek  

Sułów, ul. Ogrodowa 20A  
56-300 Milicz 

88,50 EURO 5 3000 km 

 

• oferta: 
ERA Technologii Eryka Jastrząb Czeszów, ul. Sportowa 2A, 55-106 
Zawonia 
w cenie brutto 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) 

za bilet miesięczny 
deklarująca posiadanie 2 autobusów „EURO 4” i sponsorowane 
wyjazdy dzieci w ilości 3000 km 

uznana została za najbardziej korzystną. 
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Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i została uznana jako najbardziej 
korzystna. Wyboru dokonano w oparciu o kryterium cena (waga kryterium   
60 %), kryterium aspekt środowiskowy (waga kryterium 20 %) oraz 

kryterium sponsorowane wyjazdy dzieci (waga kryterium 20 %) 
   

Zamawiający nie odrzucił  żadnej oferty w postępowaniu. 
 
Zamawiający  nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania. 

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania pisma wraz 
załącznikiem na adres email: kbien@ug.krosnice.pl. 
 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie streszczenia oceny i 
porównania złożonych ofert, które zostało przedstawione w sposób 
tabelaryczny w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego 

zawiadomienia.    
 

      z poważaniem 

mailto:kbien@ug.krosnice.pl


 

  

  

Załącznik do pisma znak: RGPOŚiI.271.13.1.2.2022 roku z dnia 18 sierpnia 2022 roku 
 

 

 

 

 

 

Pieczęć zamawiającego 

 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 
Liczba pkt w 

kryterium  
Cena zamówienia 

Liczba pkt w 
kryterium  

Aspekt 
środowiskowy 

Liczba pkt w 
kryterium  

Sponsorowane 
wyjazdy dzieci 

RAZEM 

1 
ERA Technologii  

Eryka Jastrząb 
Czeszów, ul. Sportowa 2A, 55-106 Zawonia 

120 20 40 180 

2 
PKS Wołów sp. z o.o. 

ul. Ścinawska 24  

56-100 Wołów 
64,95 20 40 124,95 

3 

Sklep rowerowy LEWMA  

Mirosław Lewek  

Sułów, ul. Ogrodowa 20A  
56-300 Milicz 

80 40 40 160 
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