
 
 

 
 

 

RD/ZP/36/22         Poznań, dnia 30.05.2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: usługi transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w 

ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na następujące 

części (pakiety): 

Pakiet I – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w 

Poznaniu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

Pakiet II – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w 

Pile w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

Pakiet III – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w 

Kaliszu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

 

 

DOTYCZY PAKIETU III 

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało 

rozstrzygnięte. 

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia NA PAKIET III firmie : 

 

 

Jacek Kąkol Transport Autobusowy"AUTOTRANS" 

Niedźwiady 8, 62-800 Kalisz 

602482269  

e-mail autotrans@kalisz.home.pl 

NIP 9680002094 REGON 250526932 

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  10.06.2022r 

 

 

Zamawiający w dniu 19.05.2022r przekazał informację o rozstrzygniętym PAKIECIE I oraz unieważnieniu 

PAKIETU II, Informacja została przekazana drogą elektroniczną do wykonawców oraz zamieszczona na stronie 

internetowej PP oraz w miniPortalu 

 

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy: 

 

 

Pakiet I – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w 

Poznaniu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

 

Nazwa PPHU Sobis bus Paweł Sobczak 

adres Trzemeszeńska 8a 

telefon 508 297 408 

e-mail sobisbus@o2.pl 

NIP 782-141-36-23 REGON 631162139 
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Cena brutto za 1 km  

Słownie:  

Całkowita cena PLN brutto  

(ilość km x cena netto km) + podatek VAT  

Słownie:  

17,82 zł  

siedemnaście złotych i 82/100  

516.780,00 PLN  

Pięćset szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt 

złotych i 0/100  

 

Kryterium 1 – co najmniej 1 pojazd przeznaczony do 

realizacji usługi dostosowany do przewożenia osób 

niepełnosprawnych  

 

▪ co najmniej 1 pojazd do przewożenia osób 

niepełnosprawnych  

 

 

Kryterium 2 – wiek taboru przeznaczonego do 

realizacji usługi  

 

▪ zapewnienie do realizacji przedmiotu zamówienia 

wyłącznie tabor nie starszy niż 10 lat  

 

 

Kryterium 3 – Czas podstawienia autokaru 

zastępczego  

▪ skrócenie czasu podstawienia autokaru zastępczego 

o 1 godzinę, tj. do 30 minut od momentu wystąpienia 

konieczności zmiany pojazdu  

 

Kryterium 4 – Luki bagażowe  ▪ co najmniej 1 pojazd posiadający luki bagażowe  

 

Kryterium oceny i waga: 

cena :    60,00 

kryterium 1:  10,00 

kryterium 2:  16,00 

kryterium 3:  10,00 

kryterium 4:    4,00 

RAZEM:             100,00 

 

 

Pakiet II – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w Pile w 

ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

 

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na Pakiet II 

 

Pakiet III – Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach w 

Kaliszu w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

 

1)  Nazwa Jacek Kąkol Transport Autobusowy"AUTOTRANS" 

 adres Niedźwiady 8, 62-800 Kalisz 

 telefon 602482269  

 e-mail autotrans@kalisz.home.pl 

 NIP 9680002094 REGON 250526932 
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Cena brutto za 1 km  

Słownie:  

Całkowita cena PLN brutto  

(ilość km x cena netto km) + podatek VAT  

Słownie:  

13,50 zł  

Trzynaście zł i 50/100  

47 250,00  zł  

Czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 

00/100  

 

Kryterium 1 – co najmniej 1 pojazd przeznaczony do 

realizacji usługi dostosowany do przewożenia osób 

niepełnosprawnych  

 

▪ co najmniej 1 pojazd do przewożenia osób 

niepełnosprawnych  

 

 

Kryterium 2 – wiek taboru przeznaczonego do 

realizacji usługi  

 

▪ zapewnienie do realizacji przedmiotu zamówienia 

wyłącznie tabor nie starszy niż 10 lat  

 

 

Kryterium 3 – Czas podstawienia autokaru 

zastępczego  

▪ skrócenie czasu podstawienia autokaru zastępczego 

o 1 godzinę, tj. do 30 minut od momentu wystąpienia 

konieczności zmiany pojazdu  

 

Kryterium 4 – Luki bagażowe  ▪ co najmniej 1 pojazd posiadający luki bagażowe  

 

Kryterium oceny i waga: 

cena :    60,00 

kryterium 1:    0,00 

kryterium 2:    0,00 

kryterium 3:  10,00 

kryterium 4:    4,00 

RAZEM:                74,00 

 

2) Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. 

 Adres: 62 – 510 Konin, ul. Zakładowa 4 

 telefon 63 242 20 11 f ax 63 242 40 82 

 e-mail: sekretariat@pkskonin.pl 

 NIP 665 000 12 89 REGON 000617462 

 

Cena brutto za 1 km  

Słownie:  

Całkowita cena PLN brutto  

(ilość km x cena netto km) + podatek VAT  

Słownie:  

25,00 zł  

Dwadzieścia pięć 00/100  

81 018,52 zł  

3500 x 23,15=81 018,52+6 481,48=87 500,00 

Osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 zł 

 

Kryterium 1 – co najmniej 1 pojazd przeznaczony do 

realizacji usługi dostosowany do przewożenia osób 

niepełnosprawnych  

 

▪ co najmniej 1 pojazd do przewożenia osób 

niepełnosprawnych  
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Kryterium 2 – wiek taboru przeznaczonego do 

realizacji usługi  

 

▪ zapewnienie do realizacji przedmiotu zamówienia 

wyłącznie tabor nie starszy niż 10 lat  

 

 

Kryterium 3 – Czas podstawienia autokaru 

zastępczego  

▪ skrócenie czasu podstawienia autokaru zastępczego 

o 1 godzinę, tj. do 30 minut od momentu wystąpienia 

konieczności zmiany pojazdu  

 

Kryterium 4 – Luki bagażowe  ▪ co najmniej 1 pojazd posiadający luki bagażowe  

 

 

Kryterium oceny i waga: 

cena :     32,40 

kryterium 1:   10,00 

kryterium 2:   16,00 

kryterium 3:   10,00 

kryterium 4:    4,00 

RAZEM:                72,40 

 

  

          

                

           

 

         

         

 


