
 

 
                                  

                 
 

                                      ul. Kościelna 3,   73-220 Drawno,   tel/fax (095) 768 20 31,   e-mail: poczta@drawno.pl 

 Drawno, 2021-12-20 

PIOŚ.271.09.2021.MP                      

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

            Burmistrz Drawna, działając na podstawie art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 

2019r. Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2021r., poz 1129 z późn. zm.)  

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym- art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp na: ,,Codzienny dowóz dzieci 

do szkół na terenie gminy Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w  okresie od 03.01.2022r. 

do 24.06.2022 r." wybrano:  
 

Nr 

oferty 

Wartość oferty 

netto zł 
Nazwa Wykonawcy Uzasadnienie 

1 210 521, 17 zł 

 

KONSORCJUM : 

Pełnomocnik Konsorcjum: PKL „JACEK” s.c. 

ul. Słoneczna 12, 73-220 Drawno;  

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp., 

Spółka z o.o., 

 ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Jedyna oferta  

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE: 

 

   W niniejszym postępowaniu, do terminu składania ofert tj. do 17.12.2021 r. do godz. 

1100 złożono 1 ofertę: Konsorcjum firm PKL „JACEK” s.c., ul. Słoneczna 12, 73-200 

Drawno, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp., Spółka z o.o.,  

ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.:  

-   cena netto: 210 521,17 zł, 

-   cena brutto: 227 362,86 zł, 

-  czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii: 10 minut, 

-   dodatkowe odwozy w związku z organizacją imprez szkolnych: 3 odwozy, 

-   średni wiek autobusów przewidzianych do realizacji zamówienia: 5 lat. 

   Wybrana oferta została złożona zgodnie z treścią SWZ, nie podlega odrzuceniu,  

a Wykonawca (Konsorcjum) spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 

2 Ustawy Pzp i SWZ oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania- art. 108 ust. 1 Ustawy 

Pzp.  

Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 ppkt a) Zamawiający może zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów ustawowych, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę.  
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