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Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie 
44-196 Knurów, al. Lipowa 12 
NIP 969-00-33-185 REGON 000727185 
kancelaria: tel./fax 32 235-27-00   e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl   
 
 

 

Knurów, 13.07.2021 r. 
MCE/26/54/2021/DW 
 
 
 

Wykonawcy 
Uczestnicy postępowania 

dotyczy: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 
2021/2022”–  wybór najkorzystniejszej oferty. 

 
Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12,  
44-196 Knurów, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. 
Na realizatora zamówienia wybrano Wykonawcę: 

 
Zadanie 1 – trasa nr I  

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c. 

P. Jarosz, W. Pelc 

ul. Ziemowita 4b/6 

44-100 Gliwice 

 
cena ofertowa -  315,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie I 

wiek pojazdu – 2020 r. 

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2015 r. – 2021 r. 

 
Uzasadnienie: 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert 
określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/54/2021/DW z 23.06.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp  
i SWZ i łącznie otrzymała 98,00 punktów. 
 
Zadanie 2 – trasa nr II  

Andrzej Sabadach 

ul. Satyryków 8/6 

44-113 Gliwice 

 
cena ofertowa -  229,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II 

wiek pojazdu – 2017 r. 

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2015 r. – 2021 r. 

 
Uzasadnienie: 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert 
określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/54/2021/DW z 23.06.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp  
i SWZ i łącznie otrzymała 92,00 punktów. 

 
Zadanie 3 – trasa nr III 

Andrzej Sabadach 

ul. Satyryków 8/6 

44-113 Gliwice 

 
cena ofertowa -  220,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III 

wiek pojazdu – 2015 r. 

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2015 r. – 2021 r. 
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Uzasadnienie: 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert 
określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/54/2021/DW z 23.06.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp  
i SWZ i łącznie otrzymała 89,00 punktów. 

 
Zadanie 4 – trasa nr IV 

Andrzej Sabadach 

ul. Satyryków 8/6 

44-113 Gliwice 

 
cena ofertowa -  269,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie IV 

wiek pojazdu – 2019 r. 

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2015 r. – 2021 r. 

 
Uzasadnienie: 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert 
określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/54/2021/DW z 23.06.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp  
i SWZ i łącznie otrzymała 96,00 punktów. 
 
Zadanie 5 – trasa nr V 

P.P.U.H. MIRKO  

MIROSŁAW GAJDA 

ul. Przemysłowa 10 

32-620 Brzeszcze 

 
cena ofertowa -  276,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie V 

wiek pojazdu – 2016 r. 

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2015 r. – 2021 r. 

 
Uzasadnienie: 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert 
określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/54/2021/DW z 23.06.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp  
i SWZ i łącznie otrzymała 90,00 punktów. 

 
Zadanie 6 – trasa nr VI 

P.P.U.H. MIRKO  

MIROSŁAW GAJDA 

ul. Przemysłowa 10 

32-620 Brzeszcze 

 
cena ofertowa 1 dzień dowozu na trasie VI, na odcinku: 
Knurów-  MSP2 – 328,00 zł 
Knurów – MSP2 – ZSR Rybnik – 388,00 zł 
Knurów – ZSR Rybnik – 328,00 zł 
Średnia cena na trasie VI – 348,00 zł 

wiek pojazdu – 2016 r. 

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2019 r. – 2021 r. 

 
Uzasadnienie: 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert 
określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/54/2021/DW z 23.06.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp  
i SWZ i łącznie otrzymała 90,00 punktów. 
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Zadanie 7 – trasa nr VII 

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c. 

P. Jarosz, W. Pelc 

ul. Ziemowita 4b/6 

44-100 Gliwice 

 
cena ofertowa -  220,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie VII 

wiek pojazdu – 2019 r. 

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2015 r. – 2021 r. 
 
Uzasadnienie: 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert 
określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/54/2021/DW z 23.06.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp  
i SWZ i łącznie otrzymała 96,00 punktów. 
 
 

 Informacja o Wykonawcach,  
którzy złożyli oferty na zadanie 1 – trasa I wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów 

 
Lp. Nazwa (firma) albo imię  

i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
 Cena 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Wiek pojazdu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
kursu/szkolenia 

opiekuna – 
„Pierwsza 

pomoc 
przedmedyczna” 

 
Łączna 

punktacja 

 
 

1 

TRANSPORT OSOBOWO – 
TOWAROWY s.c. 
P. Jarosz, W. Pelc 
ul. Ziemowita 4b/6 
44-100 Gliwice 

 
60,00 pkt 

 
18,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
98,00 pkt 

 
2 

Andrzej Sabadach 
ul. Satyryków 8/6 
44-113 Gliwice 

 
59,06 pkt 

 
16,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
95,06 pkt 

 
3 

P.P.U.H. MIRKO  
MIROSŁAW GAJDA 
ul. Przemysłowa 10 
32-620 Brzeszcze 

 
47,25 pkt 

 
14,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
81,25 pkt 

    
Informacja o Wykonawcach,  

którzy złożyli oferty na zadanie 2 – trasa II wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów 

 
Lp. Nazwa (firma) albo imię  

i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
 Cena 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Wiek pojazdu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
kursu/szkolenia 

opiekuna – 
„Pierwsza 

pomoc 
przedmedyczna” 

 
Łączna 

punktacja 

 
 

1 

Andrzej Sabadach 
ul. Satyryków 8/6 
44-113 Gliwice 

 
60,00 pkt 

 
12,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
92,00 pkt 

 
2 

TRANSPORT OSOBOWO – 
TOWAROWY s.c. 
P. Jarosz, W. Pelc 
ul. Ziemowita 4b/6 
44-100 Gliwice 

 
58,47 pkt 

 
8,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
86,47 pkt 
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3 

P.P.U.H. MIRKO  
MIROSŁAW GAJDA 
ul. Przemysłowa 10 
32-620 Brzeszcze 

 
30,53 pkt 

 
14,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
64,53 pkt 

 
 

Informacja o Wykonawcach,  
którzy złożyli oferty na zadanie 3 – trasa III wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów 

 
Lp. Nazwa (firma) albo imię  

i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
 Cena 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Wiek pojazdu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
kursu/szkolenia 

opiekuna – 
„Pierwsza 

pomoc 
przedmedyczna” 

 
Łączna 

punktacja 

 
 

1 

Andrzej Sabadach 
ul. Satyryków 8/6 
44-113 Gliwice 

 
60,00 pkt 

 
9,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
89,00 pkt 

 
2 

TRANSPORT OSOBOWO – 
TOWAROWY s.c. 
P. Jarosz, W. Pelc 
ul. Ziemowita 4b/6 
44-100 Gliwice 

 
60,00 pkt 

 
4,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
84,00 pkt 

 
3 

P.P.U.H. MIRKO  
MIROSŁAW GAJDA 
ul. Przemysłowa 10 
32-620 Brzeszcze 

 
29,33 pkt 

 
9,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
58,33 pkt 

 
 

Informacja o Wykonawcach,  
którzy złożyli oferty na zadanie 4 – trasa IV wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów 

 
Lp. Nazwa (firma) albo imię  

i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
 Cena 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Wiek pojazdu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
kursu/szkolenia 

opiekuna – 
„Pierwsza 

pomoc 
przedmedyczna” 

 
Łączna 

punktacja 

 
 

1 

Andrzej Sabadach 
ul. Satyryków 8/6 
44-113 Gliwice 

 
60,00 pkt 

 
16,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
96,00 pkt 

 
2 

P.P.U.H. MIRKO  
MIROSŁAW GAJDA 
ul. Przemysłowa 10 
32-620 Brzeszcze 

 
58,06 pkt 

 
16,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
94,06 pkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kancelaria@knurow.edu.pl


 

5 

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie 
44-196 Knurów, al. Lipowa 12 
NIP 969-00-33-185 REGON 000727185 
kancelaria: tel./fax 32 235-27-00   e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl   
 
 

 

Informacja o Wykonawcach,  
którzy złożyli oferty na zadanie 5 – trasa V wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów 

 
Lp. Nazwa (firma) albo imię  

i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
 Cena 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Wiek pojazdu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
kursu/szkolenia 

opiekuna – 
„Pierwsza 

pomoc 
przedmedyczna” 

 
Łączna 

punktacja 

 
1 

P.P.U.H. MIRKO  
MIROSŁAW GAJDA 
ul. Przemysłowa 10 
32-620 Brzeszcze 

 
60,00 pkt 

 
10,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
90,00 pkt 

 
 

Informacja o Wykonawcach,  
którzy złożyli oferty na zadanie 6 – trasa VI wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów 

 
Lp. Nazwa (firma) albo imię  

i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
 Cena 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Wiek pojazdu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
kursu/szkolenia 

opiekuna – 
„Pierwsza 

pomoc 
przedmedyczna” 

 
Łączna 

punktacja 

 
1 

P.P.U.H. MIRKO  
MIROSŁAW GAJDA 
ul. Przemysłowa 10 
32-620 Brzeszcze 

 
60,00 pkt 

 
10,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
90,00 pkt 

 
 

Informacja o Wykonawcach,  
którzy złożyli oferty na zadanie 7 – trasa VII wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów 

 
Lp. Nazwa (firma) albo imię  

i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
 Cena 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Wiek pojazdu 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
kursu/szkolenia 

opiekuna – 
„Pierwsza 

pomoc 
przedmedyczna” 

 
Łączna 

punktacja 

 
 

1 

TRANSPORT OSOBOWO – 
TOWAROWY s.c. 
P. Jarosz, W. Pelc 
ul. Ziemowita 4b/6 
44-100 Gliwice 

 
60,00 pkt 

 
16,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
96,00 pkt 

 
2 

Andrzej Sabadach 
ul. Satyryków 8/6 
44-113 Gliwice 

 
52,80 pkt 

 
14,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
86,80 pkt 

 
3 

P.P.U.H. MIRKO  
MIROSŁAW GAJDA 
ul. Przemysłowa 10 
32-620 Brzeszcze 

 
40,00 pkt 

 
8,00 pkt 

 
20,00 pkt 

 
68,00 pkt 

 
 

Dyrektor MCE 
(-) Anna Misiura 
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