
Szkola Podstawowa Nr 2
im. Tadeusza kościuszki

ul. Szkolna 53 iul. Marszallra Pilsudskiego 12
21-0l0 Ęczna

.)ŁĘczNA

Łęczna, 21 częrw ca 2022 r.

Do wszystkich zqinteresowonych

dotyczy: postępowonio o udzielenie zomówienio publicznego pn. ,,Przewózdzieci do Szkoły Podstowowejnr 2
im, Todeuszo Kościuszki w Łęcznej pży ul. Szkolnej 53 i ul. Morszołko Piłsudskiego 12w okresie od 0l wześnio 2022
roku do 22 grudnia 2022 roku" .

n u mer postępowo nia: SP 2.27 2.1 .2022

Zomowiojqcy informuje, iż w pzedmioiowym postępowoniu oferty zostoły żożone pzez nosfępujqcych
Wykonowców:
1. GORNlK TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibq w Bogdonce, Bogdonko, 2l -013 Puchoczów,
2..SAMOCHODOWE USł,UGI TRANSPORTOWE WIESłAW PIĄTEK, ul. Milejowsko 20, 21-010 Łęczno,
3. BUS SERWIS JAROSł.AW DECYK, Zofiówko 75,21-010 łęczno.

l N FORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJ KORZYSTN l EJSZEJ

W zAKREslE czEścl lzAMóWlENlA

Dziołojqc no podstowie ort. 253 ust, 1 ustowy z dnio ] ] wrześnio 2019 r. Prowo zomowień publicznych, zwonej
dolej ,,ustowq", Zomowiojqcy zowiodomio, iz no podstowie kryteriow oceny ofert określonych w Specyfikocji
Worunków Zomówienio (dolejjoko ,,SWZ"), wybrono joko nojkorzystniejszq ofertę w części l zomówienio złożonq
przez Wykonowcę, ij. GÓRNIK TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibq w Bogdonce, Bogdonkq, 2l -013 Puchoczów.

Oferto złożona przezwlw Wykonowcę uzyskoło nojwyzszq liczbę punktów, tj. l00,00 pkt izostoło uznono zo
oferię nojkorzystniejszq no podstowie kryteriów oceny oferł okreś|onym w treści SWZ ( ,,Ceno" - wogo 60,00 %,

,,Termin płotności zo usługę" - wogo 20,00 %, ,, Doświodczenie w wykonywoniu przewozu osób" - wogo 20,00 % )

Jednocześnie Zomowiojqcy informuje, iż w przedmiotowym postępowoniu oferty zostoły złożone przez
nostępujqcych Wykonowców:

l. GóRNlK TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibq w Boqdonce, Boqdonko, 2'|-0]3 Puchoczów,

Zom OW|O pUnKlOC ofertom nieoodleooiocvm odrzuceniu

Lp. Nqzwo (firmo) iodres
Wykonowcy

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Ceno" (wogo
ó0,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
krylerium
"Termin

płoinościzo
usługę" (wogo

20,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Doświodczenie
w wykonywoniu
przewozu osób"
(wogo 20,00 )

Łqczno ilość
punklów

przyznonych
ofercie

l GORNlK TRANSPORT Sp. z o.o. z
siedzibq w Bogdonce, Bogdonko,
21-0]3 Puchoczów

60,00 20,00 20,00 100,00
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rĘczrua
NFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNlEJSZEJ

W zAKREslE czEścl llzAMÓWlENlA

Dziołojqc no podstowie ort,253 ust. 1 ustowy z dnio l l wrześnio 2019 r. Prowo zomówień publicznych, zwonej
dolej ,,ustowq", Zomowiojqcy zowiodomio, iz no podstowie kryteriow oceny ofert określonych w Specyfikocji
Worunkow Zomowienio (dolejjoko ,,SWZ"), wybrono joko nojkorzystniejszq ofeńę w części ll zomówienio
złożonq przez Wykonowcę, tj. GORNlK TRAN§PORT Sp. z o.o. z siedzibq w Bogdonce, Bogdonko, 2'1-0'l3
Puchoczów,

Ofeńo złożona przezwlw Wykonowcę uzyskoło nojwyzszq liczbę punktów, tj, l00,00 pkt izostoło uznono zo
ofertę nojkorzystniejszq no podstowie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( ,,Ceno" - wogo 60,00 %,

,,Termin płotności zo usługę" - wogo 20,00 %, ,, Doświodczenie w wykonywoniu przewozu osób" - wogo 20,0O % )

Jednocześnie Zomowiojqcy informuje, iż w przedmiotowym postępowoniu oferty zostoły złożone przez
nostępujqcych Wykonowców:

l. GóRNlK TRANSPORT sp. z o.o. z siedzibq w Boqdonce, Boqdonko. 21-ol3 puchoczów.

Zomowiojqcy przedstowio punktoclę przyznanq ofertom niepodlegojqcym odrzuceniu:

Lp. Nozwo (firmo) !odres
Wykonowcy

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryierium

"Ceno" (wogo
ó0,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium
"Termin

płotnościzo
usługę" (wogo

20,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Doświodczenie
w wykonywoniu
przewozu osób"
(wogo 20,00 )

Łqczno ilość
punkiów

przyznonych
ofercie

] GORNIK TRANSPORT Sp. z o.o. z
siedzibq w Bogdonce, Bogdonko,
2l -01 3 Puchoczów

ó0,00 20,00 20,00
,l00,00

lNFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNlEJSZEJ

W zAKREslE czĘścl lll zAMóWlENlA

Dziołojqc no podstowie ort. 253 ust. 1 ustowy z dnio ] j wrześnio 2019 r. Prowo zomówień publicznych, zwonej
dolej ,,ustowq", Zomowiojqcy zowiodomio, iz no podstowie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikocji
Worunków Zomowienio (dolej joko ,,SWZ"), wybrono joko nojkorzystniejszq ofeńę w części lll zomówienio
złożonq przez Wykonowcę, tj. SAMOCHODOWE USŁUG| TRANSPORTOWE WlESłAW PIĄTEK, Łęczno, ul. Milejowsko
20, 21 -01 0 Łęczno.

Oferio złożonc, przezw/w Wykonowcę uzyskoło nojwyzszq liczbę punktow, tj. l00,00 pkt izostoło uznono zo
ofertę nojkorzystniejszq no podstowie kryteriow oceny ofert określonym w treści SWZ ( ,,Ceno" - wogo 60,00 %,
,,Termin płotności zo usługę" -wogo 20,00%,,,Doświodczenie wwykonywoniu przewozu osób" -wogo 20,0O%)

Jednocześnie Zomcwiojqcy informuje, iż w przedmiotowym postępowoniu oferty zostoły złożone przez

Slrono 2



ŁĘczlv^A,

nOstępUjqCyCh WykonOWCÓW:

l . SAMOCHODOWE USŁUGl TRANSPORTOWE WlESł.AW PIATEK, ul. Mileiowsko 20, 21 -0'l0 Łęczno.

Zomowiojqcy przeds-towio punktocję przyznonq oferlom niepodlegojqcym odrzuceniu:

Lp. Nozwo (firmo) iodres
Wykonowcy

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Ceno" (wogo
ó0,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryferium
"Termin

płotnościzo
usługę" (wogo

20,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Doświodczenie
w wykonywoniu
przewozu osób"
(wogo 20,00 )

Łqczno ilość
punktów

przyznonych
ofercie

l SAMOCHODOWE USŁUGl
TRANSPoRTOWE WlESŁAW PlĄTEK,
Łęczno, ul. Milejowsko 20,2]-0l0
Łęczno

60,00 20,00 20,00 100,00

lNFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNlEJSZEJ
W zAKREslE czEścl lV zAMóWlENlA

Dziołojqc no podstowie ort. 253 ust. 1 ustowy z dnio l l wrześnio 2019 r. Prowo zomowień publicznych, zwonej
dolej ,,ustowq", Zomowiojqcy zowiodomio, iz no podstowie kryteriow oceny ofert określonych w Specyfikocji
Worunków Zomówienio (doIej joko ,,SWZ"), wybrono joko nojkorzystniejszq ofeńę w części lV zomówienio
złożonq przez Wykonowcę, tj. . SAMOCHODOWE USł,UGI TRANSPORTOWE W|ESŁAW PIĄTEK. ul. Milejowsko 20.
2l -0'l0 ł.ęczno,

Ofeńo złożona pzezwlw Wykonowcę uzyskoło nojwyzszq liczbę punktów, tj. l00,00 pki izostoło uznono zo
oferię nojkorzystniejszq no podstowie kryteriow oceny ofert okreś|onym w treści SWZ ( ,,Ceno" - wogo 60,00 %,

,,Termin płotności zo usługę" - wogo 20,0O %,,,Doświodczenie w wykonywoniu przewozu osób" - wogo 20,0O % )

Jednocześnie Zomowiojqcy informuje, iż w przedmiotowym posiępowoniu oferiy zostoły złożone przez
nostępujqcych Wykonowców:

l . SAMOCHODOWE USŁUGl TRANSPORTOWE WlESŁAW PIATEK, ul. Mileiowsko 20, 21 -010 Łeczno.

rzedst dIekt fertom odOWlo pUn o nle olqcvm oorzucenlu:

Lp. Nozwo (firmo) iodres
Wykonowcy

llość punktów
przyznonych

ofercie w
krylerium

"Ceno" (wogo
ó0,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium
"Termin

płotnościzo
usługę" (wogo

20,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Doświodczenie
w wykonywoniu
przewozu osób"
(wogo 20,00 )

ł.qczno ilość
punktów

przyznonych
ofercie

l SAMOCHODOWE USŁUGl
TRANSPoRToWE WlEsŁAW PlĄTEK,
ul, Milejowska 20, 21 -0l 0 Łęczncl

ó0,00 20,00 20,00 100,00
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rĘczrua
lNFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNlEJSZEJ

W ZAKRES|E czĘścl V zAMóWlENlA

Dziołojqc no podstowie ort. 253 ust. 1 ustowy z dnio l l wrześnio 2019 r. Prowo zomówień publicznych, zwonej
dolej ,,uslowq", Zomowiojqcy zowiodomio, iz no podstowie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikocji
Worunków Zomowienio (dolej joko ,,SWZ"), wybrono joko nojkorzysiniejszq oferlę w części V zomówienio
złożonq przez Wykonowcę, tj. GÓRN|K TRANSPORT Sp. z o,o. z siedzibq w Bogdonce, Bogdonko, 21-0l3
Puchoczów.

Ofeńo złożono przezwlw Wykoncrwcę uzyskoło nojwyzszq liczbę punktów, tj. l00,00 pkt izostoło uznono zo
ofertę nojkorzystniejszq no podstowie kryteriów oceny ofer-t określonym w treści SWZ ( ,,Ceno" - wogo 60,00 %,

,,Termin płotności zo usługę" - wogo 20,00 %, ,,Doświodczenie w wykonywoniu przewozu osób" - wogo 20,0O % )

Jednocześnie Zomowiojqcy informuje,
nostępujqcych Wykonowców:

w przedmiotowym postępowoniu oferty zostoły złożone przez

l . OÓnrulr TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibq w Bogdonce, Bogdonko, 21-0l3 Puchoczów.
Zomowiojqcy pzedstowio punktocję pzyznonq ofertom niepodlegojqcym odzuceniu:

Lp. Nqzwo (firmo) iodres
Wykonowcy

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Ceno" (wogo
ó0,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryłerium
"Termin

płolnościzo
usługę" (wogo

20,00 )

llość punkiów
przyznonych

ofercie w
krylerium

"Doświodczenie
w wykonywoniu
przewozu osób"
(wogo 20,00 )

ł,qczno ilość
punktów

przyznonych
ofercie

l GORNlK TRANSPORT Sp. z o.o, z
siedzibq w Bogdonce, Bogdonko,
21-013, Puchoczów

ó0,00 20,00 20,00 l00,00

lNFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNlEJSZEJ

W zAKREslE czEścl VlZAMóW|ENlA

Dziołojqc no podstowie ort. 253 ust. 1 ustowy z dnio l l wześnio 2019 r. Prowo zomówień publicznych, zwonej
dolej ,,ustowq", Zomowiojqcy zowiodomio, iz no podstowie kryteriow oceny ofert określonych w Specyfikocji
Worunków Zomówienio (dolej joko ,,SWZ"), wybrono joko nojkorzyslniejszq ofeńę w części Vl zomówienio
złożonq przez Wykonowcę, tj. SAMOCHODOWE USŁUGl TRANSPORTOWE WlESŁAW PlĄTEK, Łęczno.

Oferio złożona przezwlw Wykonowcę uzyskoło nojwyższq |iczbę punktow, tj. l00,00 pkt izostoło uznono zo
ofertę nojkorzystniejszq no podstowie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( ,,Ceno" - wogo ó0,0O %,

,,Termin płotności zo usługę" - wogo 20,00 %,,,Doświodczenie w wykonywoniu przewozu osob" - wogo 20,00 % )

Jednocześnie Zomowiojqcy informuje, iż w przedmiotowym postępowoniu oferty zostoły złożone pżez
nostępujqcych Wykonowców:
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l . SAMOCHODOWE U§ŁUGl TRANSPORTOWE WlE§ŁAW PIATEK, u|. Milejowsko 20, 2l -0l0 Łeczno,

Zo m crwiojqcy przedstowic pu n kto cję przyznanq of erto m niepod legojqcym od rzuc en iu :

Lp. Nozwo (firmo) iodres
Wykonowcy

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Ceno" (wogo
ó0,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium
"Termin

płotnościzo
usługę" (wogo

20,00 )

llość punktów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Doświodczenie
w wykonywoniu
przewozu osób"
(wogo 20,00 )

ł,qczno ilość
punktów

przyznonych
ofercie

l SAMOCHODOWE USŁUGl
TRANsPoRTOWE WI ESŁAW PlĄTEK,
Łęczno, ul. Milejowsko 20, 21-0]0,
Łęczno

ó0.00 20,00 20,00 100,00

l N FORMACJA O WYBO RZE OFERTY NAJ KO RZYSTN l EJSZEJ

W zAKREslE czEścl Vll zAMóWlENlA

Dziołojqc no podstowie ort. 253 ust. 1 ustowy z dnio ] ] wrześnio 2019 r. Prowo zomowień publicznych, zwonej
do|ej ,,ustowq", Zomowiojqcy zowiodomio, iz no podstowie kryteriow oceny ofert określonych w Specyfikocji
Worunkow Zomowienio (dolej joko ,,SWZ"), wybrono joko nojkorzystniejszq ofeńę w części Vll zomówienio
złożonq przez Wykonowcę, tj. BUS SERW|S JAROSŁAW DECYK, Zofiówko 75,2'|-010 Łęczno.

Oferto złożona przezwlw Wykonowcę uzyskoło nojwyzszq liczbę punktow, tj, l00,00 pkt izostoło uznono zo
ofertę nojkorzystniejszq no podstowie kryteriow oceny ofert określonym w treści SWZ (,,Ceno" - wogo ó0,00 %,

,,Termin płotnościzo usługę"-wogo 20,00%,,,Doświodczeniewwykonywoniu przewozu osób"-wogo 20,00%,)

Jednocześnie Zomowiojqcy informuje, iż w przedmiotowym posiępowoniu oferty zostoły złożone przez
nostępujqcych Wykonowców:

1. BUS SERW|S JAROSŁAW DECYK, Zofiówko 75, 2l -0l0 ł.eczno

Zomowiojqcy przedsiowio punkiocję payznonq ofertom niepodlegojqcym odrzuceniu:

Lp. Nozwo (firmo) i odres
Wykonowcy

llość punkłów
przyznonych

ofercie w
kryierium

"Ceno" (wogo
ó0,00 )

llość punklów
przyznonych

ofercie w
kryterium
"Termin

płotnościzo
usługę" (wogo

20,00 )

llość punkiów
przyznonych

ofercie w
kryterium

"Doświodczenie
w wykonywoniu
przewozu osób"
(wogo 20,00 )

Łqczno ilość
punktów

przyznonych
ofercie

l BUS SERWlS JAROSŁAW DECYK,
Zofiowko 7 5, 21-010, Łęczno

60,00 20,00 20,00
,l00,00

p.o. DYREK@RSZKOŁY
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