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Miastków Kościelny, dnia 21.10.2016roku  

 
I. 271.7.2016 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.). 
 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na 
podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w trybie 
przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.  

Zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą – wyjazdy 
edukacyjne – dla uczniów szkół Gminy Miastków Kościelny 

w ramach projektu pn. „Uczymy się z sukcesem!” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla 

rozwoju regionu”, 
Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna”, 

Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, 
 
Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Wołoszka 
ul. Garwolińska 2a 
08-420 Miastków Kościelny 
 
Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Łukasz Wołoszka z/s ul. Garwolińska 2a, 08-420 Miastków Kościelny, ponieważ była 
najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu. 

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się  
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 
Cena oferty: 
-  brutto: 96 600,00 zł – 90 pkt    
 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 
- 60 000 zł – 10 pkt 
Łączna suma punktów – 100,00 pkt. 
 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę 
złożyły także poniższe firmy: 
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Cena oferty: 
-  brutto: 97 984,00 – 88,73 pkt   
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 
- 100 000 zł – 10 pkt 
Łączna suma punktów – 98,73 pkt. 
Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie 
podlegała odrzuceniu. 
 
 
2. MARGO TRAVEL 

Małgorzata Hałuszczak-Sowa 
ul. Sienkiewicza 73/1 
50-349 Wrocław 
 

Cena oferty: 
-  brutto: 141 608,00 – 61,39 pkt   
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 
- 200 000 zł – 10 pkt 
Łączna suma punktów – 71,39 pkt. 
Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie 
podlegała odrzuceniu. 
 
3. BIURO PODRÓŻY „POLONIA TRAVEL” 

ul. Zadumana 1A lok 39 
02-206 Warszawa 
 

Cena oferty: 
-  brutto: 148 750,00 – 58,45 pkt   
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 
- 60 000 zł – 10 pkt 
Łączna suma punktów – 68,45 pkt. 
Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie 
podlegała odrzuceniu. 
 
4. CRISTAL TRAVELNET  

Sp.z o.o. 
ul. Mickiewicza 15 
19-300 Ełk 
 

Komisja przetargowa nie oceniała oferty tej firmy, ponieważ na dzień składania ofert 
do godziny 9:45 określonej w SIWZ jako ostateczny termin składania wadium, firma 
CRISTAL TRAVELNET  Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, nie wpłaciła 
wymaganego w SIWZ wadium.  Zgodnie z pkt. VIII SIWZ Zamawiający wymagał 
wpłaty wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium 
należało wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający przewidział, że Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/. 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należało wnieść przelewem na konto 
Zamawiającego: Nr konta:  27 9210 0008 0056 4834 2000 0030. 
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważał wadium, które w 
oznaczonym terminie znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 
13.10.2016r. do godz. 9:45. 
Wadium złożone w innej formie niż pieniężnej, należało złożyć /w formie oryginału/ 
w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przed upływem 
terminu składania ofert a kserokopię dokumentu należało załączyć do oferty. 
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z 
treści dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, 
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium musi obejmować 
termin związania ofertą. 
Brak wniesienia wadium, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 
W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b oferta podlega odrzuceniu. 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
wykonawcy.  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1  oferta. 
Komisja przetargowa odrzuciła ofertę firmy CRISTAL TRAVELNET  Sp. z o.o. ul. 
Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, ponieważ firma ta nie wpłaciła wymaganego w SIWZ 
wadium. 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony 
prawnej". 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego 
zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 

1. Wszyscy uczestnicy  
postępowania 

2. a/a 


