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                                                Pabianice, 2018-10-02 

 

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi transportowej 

 

I.  Zamawiający: 

Powiat Pabianicki 

Odbiorca: Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic 

Ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice 

 

W celu sprawdzenia ofert pod kątem formalnym, przeprowadzenia oceny ofert oraz 

sporządzenia protokołu z postępowania z dnia 25.09.2018 roku powołano Komisję 

Konkursową w składzie: 

1. Agnieszka Kulpińska-Górska - Przewodniczący Komisji, 

2. Dariusz Wróbel – Członek Komisji 

 

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzeby dwóch mobilności 

zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 90 osób (84 uczniów oraz 6 opiekunów), w ramach 

projektu „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 

Pabianice” finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, 

nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049718 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 
I mobilność: 21.10.2018- 03.11.2018 r. 

II mobilność: 31.03.2019 – 13.04.2019 

 
IV. Kryteria oceny: 
Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: 

 

1) Cena (60% - 60 pkt.) 

 

Wartość najniższa 
x 60 pkt = 

liczba uzyskanych punktów 

w przedmiotowym kryterium Wartość badana 

 

2) Termin bezkosztowego anulowania przejazdu (20% - 20 pkt.) 

 

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali: 

a) 3 dni przed planowanym dniem przejazdu - 20 pkt 

b) 7 dni przed planowanym dniem przejazdu - 10 pkt 
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c) 14 dni przed planowanym dniem przejazdu - 5 pkt 

 

W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. c), Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

W przypadku zadeklarowania więcej niż jednego terminu Wykonawca otrzyma punkty wg terminu 

pozwalającego na ocenę bardziej przychylną. 

 

3) Termin podstawienia autokaru w razie awarii lub zmiany terminu przejazdu (20% - 20 

pkt.) 

 

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali: 

a) do 12 godzin przed planowanym terminem przejazdu – 20 pkt, 

b) do 18 godzin przed planowanym terminem przejazdu – 15 pkt, 

c) do 24 godzin przed planowanym terminem przejazdu – 10 pkt, 

d) do 30 godzin przed planowanym terminem przejazdu – 5 pkt. 

 

W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. d), Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

W przypadku zadeklarowania więcej niż jednego terminu Wykonawca otrzyma punkty wg terminu 

pozwalającego na ocenę bardziej przychylną. 

 

III. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upłynął dnia 02.10.2018 r.  o godzinie 10:00. 

Oferty należało składać mailowo bądź w Siedzibie Zamawiającego. 

Zbiorcze odczytanie ofert i przygotowanie protokołu nastąpiło w dniu 02.10.2018 r. o godzinie 

13:00 w siedzibie Zamawiającego. 

Oferty zostały otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego. Oferty, które były 

zaszyfrowane hasłem, zostały odczytane wg kolejności złożenia maila z hasłem dostępu. 

IV. Informacja o Wykonawcach zaproszonych do złożenia oferty. 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w dniu 25.09.2018 r. na stronie internetowej szkoły pod 

adresem:  http://zs3pabianice.edu.pl/index.php/o-szkole/przetargi/  

oraz  przedmiotowej stronie BIP-u, tj.: 

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=14509&idmp=587&r=o 

 

V. Informacja o złożonych ofertach 

W terminie do dnia 02.10.2018 r. do godz. 10:00 złożono 7 ofert.  Zbiorcze zestawienie ofert poniżej: 

../../Downloads/%20http:/zs3pabianice.edu.pl/index.php/o-szkole/przetargi/%20w%20dniu%2025.09.2017
../../Downloads/%20http:/zs3pabianice.edu.pl/index.php/o-szkole/przetargi/%20w%20dniu%2025.09.2017
../../Downloads/%20http:/zs3pabianice.edu.pl/index.php/o-szkole/przetargi/%20w%20dniu%2025.09.2017
../../Downloads/%20http:/zs3pabianice.edu.pl/index.php/o-szkole/przetargi/%20w%20dniu%2025.09.2017
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Data 

wpływu 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena oferty 

Termin 

bezkosztowego 

anulowania 

przejazdu 

Termin 

podstawienia 

autokaru w razie 

awarii lub zmiany 

terminu przejazdu 

01.10.2018 1 Feel3 Sp. z o.o. 97 200 zł 7 dni Do 24 godzin 

02.10.2018 2 
MM Group Sp. z o.o. 
Modlińska 132/2, 
05-135 Waliszew 

100 800,00 zł 
3 dni Do 24 godzin 

02.10.2018 3 Przedsiębiorstwo Usługowe Sella 
Ul. E. Kani 9, 46-300 Olesno 

68 850,00 zł 3 dni Do 12 godzin 

02.10.2018 4 

Usługi transportowe Euro-bus 
Andrzej Krzysztofowicz 
Ul. Poznańska 47a, 
62-540 Kleczew 

68 310,00 zł 

3 dni Do 12 godzin 

02.10.2018 5 
PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. 
 ul. Zwierzyniecka 30, 
39- 400 Tarnobrzeg 

79 920,00 zł 
3 dni Do 12 godzin 

02.10.2018 6 
Usługi transportowe przewóz 
osób i ładunków Sławomir Bujak 
36-106 Trzęsówka 12 

82 6200,00 zł 
3 dni Do 12 godzin 

02.10.2018 7 
Bestbus Sp. z o.o. 
Pl. Hallera 5 lok. 14a, 
03-464 Warszawa 

67 950,00 zł 
3 dni Do 12 godzin 

 

 

    

VI. Streszczenie oceny i porównania ofert: 

 

Nr 
oferty 

Liczba pkt. w 
kryterium: cena 60% 

Liczba pkt. w kryterium 
Termin bezkosztowego 

anulowania przejazdu 20% 

Liczba pkt. w 
kryterium Termin 

podstawienia autokaru 

w razie awarii lub 

zmiany terminu 

przejazdu 20% 

Suma 

1 41,97pkt. 10 pkt. 10 pkt. 61.94 pkt. 

2 40,45 pkt. 20 pkt. 10 pkt. 70,45 pkt. 

3 59,22 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 99,22 pkt. 

4 59,68 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 99,68 pkt. 

5 51,01 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 91,01 pkt. 

6 49,2 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 89,2 pkt. 

7 60 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 100 pkt. 
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W wyniku przeprowadzonych czynności wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 7 z ceną  

67 950,00 zł, złożoną przez:   

Bestbus Sp. Z o.o. 

Ostateczna cena za usługę transportową wynosi za wynagrodzenie brutto 67 950,00 zł  

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 zł), 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta numer 7 nie podlega odrzuceniu i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena 

60%, termin bezkosztowego anulowania przejazdu 20%, termin podstawienia autokaru  

w razie awarii lub zmiany terminu przejazdu 20%) jest najkorzystniejszą złożoną ofertą. 

 

V. Informacja o wynikach 

3 z 7 otrzymanych formularzy zostało sporządzone na odpowiednich dokumentach 

i prawidłowo wypełnione przez osoby upoważnione do reprezentacji. W przypadku trzech 

złożonych ofert (oferta 1, 3, 4), załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia został wypełniony 

na nieaktualnej wersji dokumentu. 

W przypadku oferty nr 5 Oferent, złożył tylko załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji      Członek Komisji  

Agnieszka Kulpińska-Górska    Dariusz Wróbel 

 


