
        Łęczna, dnia 13.12.2012 r. 

ZOSziP.271.1.2013 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Ciechankach 
Łęczyńskich i Zofiówce oraz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej w roku 
2013”, wybrane zostały następujące oferty na realizację poszczególnych części przedmiotu 
zamówienia: 

1. Część I „Dowóz na Trasie I: Piotrówek II – Ciechanki Krzesimowskie - Ciechanki Łęczyńskie 

(długość trasy ok.  8,6 km – dowóz i odwóz), ok. 6 uczniów; od 2 września 2013 r. 

przewidywana liczba uczniów uprawnionych do dowozu - ok. 6 osób” – Hołowiński 

Eugeniusz, ul. Sportowa 13, 21-010 Łęczna,      Cena brutto oferty: 194,40 zł (słownie: sto 

dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) za jeden dzień dowozu. 

2. Część III – „Dowóz na Trasie III: Łęczna ul. Kapitana Żabickiego - ul. Legionistów – ul. 

Obrońców Pokoju – ul. Wiklinowa – ul. Krasnystawska (długość trasy ok. 10 km – dowóz i 

odwóz); ok. 5 uczniów; od 2 września 2013 r. liczba uczniów korzystających z dowozu – 

ok. 6 osób” -  Hołowiński Eugeniusz, ul. Sportowa 13, 21-010 Łęczna,      Cena brutto 

oferty: 194,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) za jeden dzień 

dowozu. 

 

Wybrani Wykonawcy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty 
nie podlegają odrzuceniu i są najkorzystniejsze pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia kryteriów oceny ofert dla każdej z części oddzielnie. 
 
 Umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana nie wcześniej niż 19.12.2012 r. 
zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

Unieważniono postępowanie przetargowe w Części II – „Dowóz na Trasie II: Trębaczów – 
Kolonia Łuszczów – Zofiówka (długość trasy ok. 20,4 km – dowóz i odwóz); ok. 26 uczniów; od 2 
września 2013 r. przewidywana liczba uczniów uprawnionych do dowozu - ok. 30 osób”.  
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty”. 
 
 Na część II „Dowóz dzieci na Trasie II - Trębaczów – Kolonia Łuszczów – Zofiówka (długość 
trasy ok. 20,4 km – dowóz i odwóz); ok. 26 uczniów; od 2 września 2013 r. przewidywana liczba 
uczniów uprawnionych do dowozu - ok. 30 osób” zostanie ogłoszone kolejne postępowanie 
przetargowe. 

 
 

 
 


