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   (pieczęć jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę) 

 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Nr 58/369/2015 

zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro  

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 

Zamawiający: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Al. Racławickie 1, 

20 – 059 Lublin, 

Tel. 81/445-52-93 

Mail: fundusze@umlub.pl 

Jednostka organizacyjna: Dział ds. Funduszy Europejskich 

Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Kamil Dębiński 
 

 

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wynajmie mikrobusu i/lub 

samochodu osobowego wraz z kierowcą do przewozu pomiędzy Lublinem a Lwowem członków zespołu 

projektowego oraz pracowników naukowych realizujących badania w ramach Projektu, obejmująca 2 

usługi cząstkowe: 

1) Usługa cząstkowa nr 1: wynajem mikrobusu i/lub samochodu osobowego wraz z kierowcą do przewozu 

pomiędzy Lublinem a Lwowem członków zespołu projektowego (1 podróż Lublin – Lwów – Lublin, tj. 

łącznie 500 km); 

2) Usługa cząstkowa nr 2: wynajem mikrobusu i/lub samochodu osobowego wraz z kierowcą do przewozu 

pomiędzy Lublinem a Lwowem pracowników naukowych realizujących badania (2 podróże Lublin – 

Lwów – Lublin, tj. łącznie 1.000 km). 

2. W celu realizacji w/w zamówienia przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty tj.: 

1) Dnia 21 września 2015 r. zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ zapytanie o cenę na stronie BIP 

UM Lublin/stronie internetowej UM Lublin/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE)* oraz w 

siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym tj. w budynku Collegium Novum przy 

Al.Racławickich 1. 

2) Dnia 21 września 2015 r. e-mailem/faksem/osobiście* dostarczono/wysłano* zapytanie  ofertowe / 

zapytanie o cenę do następujących potencjalnych wykonawców: 

a) PRZEWÓZ OSÓB Krzysztof Błaszczyk, Poniatowa 116a, 24-320 Poniatowa, e-mail: 

krzysztof.bus@wp.pl; 

b) Usługi Transportowe „Transmark” S.C. Krystyna Marczyńska Krzysztof Marczyński, ul. Lubelska 

122/1, 23-200 Kraśnik, e-mail: transmark2@o2.pl, 

c) Biuro Turystyczne HUBERTUS, ul. Narutowicza 69, 20-017 Lublin, e-mail: 

bthubertus@poczta.onet.pl, 

d) ATLAS TRAVEL, M.W. Górscy, Sp. J., ul. Rynek 2, 20-111 Lublin, e-mail: biuro@atlastravel.pl, 

e) Biuro Podróży AGAT, ul. Świętoduska 20/2, 20-082 Lublin, e-mail: artur.k@agat.eu, 

f) Usługi Transportowe Przewóz Osób Krystyna Ciołek, Marynopole 46, 23-230 Trzydnik Duży,        

e-mail: mirekkal@interia.pl, 

g) LOGISCAR ŻANETA LECH-MARCINKOWSKA, ul. Nadbystrzycka 11 / 73, 20-618 Lublin, e-

mail: p.logiscar@gmail.com. 

3. W w/w zapytaniu ofertowym/zapytaniu o cenę określono m.in. opis przedmiotu zamówienia, warunki 

udziału oferentów, opis sposobu przygotowania oferty, miejsce, sposób oraz termin nadsyłania ofert oraz 

opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 

     Jako istotne kryteria zostały wskazane: 
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      Obie usługi cząstkowe: 

1) Wartość oferty obejmowała sumę obu usług cząstkowych, tj. można było złożyć ofertę tylko na obie 

usługi łącznie. 

2) Oferent musiał posiadać niezbędną wiedzę, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, a także posiadać doświadczenie w międzynarodowym przewozie osób 

autobusem i/lub mikrobusem, i/lub samochodem osobowym, co oznaczało, że zrealizował analogiczną 

usługę pomiędzy Polską Ukrainą minimum 2 razy w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia złożenia 

oferty. 

3) Oferent, na dzień złożenia oferty, musiał posiadać dokumenty niezbędne do świadczenia przedmiotowej 

usługi, w szczególności posiadać uprawnienia do międzynarodowego transportu osób autobusem i/lub 

mikrobusem i/lub samochodem osobowym (zależnie od zaoferowanego przez Oferenta środka 

transportu) na Ukrainę. 

4) Wartość oferty miała zostać wyrażona w formie stawki jednostkowej w PLN brutto za 1 km, która 

obejmuje wszystkie koszty związane z transportem (ubezpieczenie podróżujących na czas podróży, 

koszt paliwa, opłaty za parking, koszt pobytu kierowcy we Lwowie itp.) i ponosić je ma w całości 

Wykonawca; 

5) Miejsca postoju, godzina dostępności pojazdu, godzina przyjazdu i wyjazdu, będą uzgadniane przez 

Wykonawcę z Zamawiającym usługę na etapie realizacji umowy. 

6) Oferent, w ramach świadczonej usługi, ma zapewnić w pełni sprawny mikrobus i/lub samochód, zaś w 

razie awarii lub uszkodzenia pojazdu, wszelkie koszty związane z kontynuacją świadczenia usługi ma 

ponosić Wykonawca, który będzie zobowiązany do możliwie szybkiego usunięcia przeszkód w 

świadczeniu usługi. 

      Usługa cząstkowa nr 1: 

1) Wykonawca ma zapewnić środek transportu wraz z kierowcą w celu przewozu 3 osób wraz z bagażem 

osobistym oraz bagażem zawierającym dokumentację projektu; 

2) Wykonawca ma zapewnić środek transportu z bagażnikiem pozwalającym na zapakowanie torby 

podróżnej dla każdej osoby. 

     Usługa cząstkowa nr 2: 

1) Wykonawca ma zapewnić środek transportu wraz z kierowcą w celu przewozu co najmniej 4 osób wraz 

z bagażem osobistym i bagażem zawierającym materiały i narzędzia do badań; 

2) Wykonawca ma zapewnić środek transportu z odpowiednim bagażnikiem, tj. o wymiarach minimum:    

1 m (szerokość) x 0,7 m (długość) i 0,5 m (wysokość). 

4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe/zapytanie o cenę do dnia 25 września 2015 r. wpłynęły 3 oferty – 

poniżej zestawienie złożonych ofert: 
 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Punktacja 

1. Wetfarm Hurtownia Leków Wet. Sp. J. Ewa Szewczuk, Karol Szewczuk 

ul. Podhalańska 18, 20-730 Lublin 
44,69 

2. P.W. Impex Trans Mariusz Besztak 

Strzeszkowice Duże 311, 24-220 Niedrzwica Duża 
74,77 

3. Przedsiębiorstwo Prywatne QUAND Andrzej Kudlicki 

ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski 
100,00 

4. Usługi Transportowe Przewóz Osób Krystyna Ciołek 

Marynopole 46, 23-230 Trzydnik Duży 
76,53 

 

 

5. Ważne były wszystkie 3 oferty. 

6. Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną 

przez: Przedsiębiorstwo Prywatne QUAND Andrzej Kudlicki, ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów 

Lubelski. 

7. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert przeprowadzonej 

według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym. 

 
Lublin, dn. 29 września 2015 r. 


