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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU DLA CZĘŚCI I i II 

 ORAZ O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI III-VI 
  
 

Gmina Ostróda reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda, Urząd Gminy  Ostróda, 14-100 Ostróda,  

ul. Jana III Sobieskiego 1, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) udostępnia informacje o których mowa w art. 92 

ust. 1 pkt 1 uPzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn,, Dowożenie dzieci w 

ramach projektu –Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”  

 

Po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą 
wybrano: 
 

 

Część III zamówienia – Dowóz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Samborowie do Teatru Lalek  w 

Olsztynie. (880km łącznie) 

ofertę nr 2  złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. 

Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda . Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla 

postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach 

oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00 pkt. Oferta była jedyna oferta złożona 

w niniejszym postępowaniu. 

 

Część IV zamówienia – Dowóz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie do Teatru Lalek w 

Olsztynie. (1040mk łącznie) 

ofertę nr 2  złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. 

Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda . Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla 

postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach 

oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00 pkt. Oferta była jedyna oferta złożona 

w niniejszym postępowaniu. 

 
Część V zamówienia – Dowóz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach do Teatru 

Lalek w Olsztynie. (640km łącznie) 

ofertę nr 2  złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. 

Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda . Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla 

postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach 



oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00 pkt. Oferta była jedyna oferta złożona 

w niniejszym postępowaniu. 

 
Część VI zamówienia – Dowóz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tyrowie i  z Oddziału 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Brzydowie do Teatru Lalek  

w Olsztynie. (880km łącznie) 

ofertę nr 2  złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. ul. 

Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda . Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla 

postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach 

oceny ofert: cena- 60 pkt;  czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00 pkt. Oferta była jedyna oferta złożona 

w niniejszym postępowaniu. 

 
 
 
Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) w związku z tym, że cena najkorzystniejszej 
oferty  dla części I i dla części II zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia  Zamawiający unieważnia postepowanie dla  
Części I zamówienia – Dowóz dzieci  na trasie Lubajny– Zwierzewo– Kątno – Stare Jabłonki-Kątno – Zwierzewo 
– Lubajny ok. 50 km dziennie. (22.000km łącznie) oraz dla Części II zamówienia – Dowóz dzieci  na trasie Durąg 
– Kraplewo– Lichtajny – Kajkowo – Stare Jabłonki-Kajkowo-Lichtajny-Kraplewo-Durąg  ok. 40 km dziennie. 
(17.600km łącznie).  
 
 


