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według rozdzielnika 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 201Or.Nr113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na: 

„Świadczenie doradztwa prywatyzacyjnego (Zleconej Pracy) dla Starosty Krośnieńskiego w 
procesie zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A. 

z siedzibą w Iwoniczu" 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta Przedsiębiorstwo Doradztwa 

Wdrożeń Arcanum Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 59/1, 51-602 Wrocław, który 

zaproponował wykonanie zamówienia za cenę brutto: 59 080,00 zł (brutto) zł. Treść oferty jest 

zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zamówienie 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 

Zestawienie złożonych ofert 

Nazwa i adres Kryterium Liczba punktów Streszczenie 
Wvkonawcv ocenv ofert w kryterium 

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., Wykonawca spełnia 

ul. Kościuszki 31, 41-500 warunki udziału w 

Chorzów cena 69,31 
postępowaniu, treść 

oferty zgodna z treścią 
SIWZ 

ABC Consulting Sp. z o.o., ul. Wykonawca spełnia 

Grunwaldzka 102, 80-244 warunki udziału w 

Gdańsk 
cena 63,98 postępowaniu, treść 

oferty zgodna z treścią 
SIWZ 



!map Access Sp. z o.o., ul. Wykonawca spełnia 

Krakowskie Przedmieście warunki udziału w 

47/51, cena 37,75 postępowaniu, treść 

oferty zgodna z treścią 
00-071 Warszawa SIWZ 

Konsorcjum złożone z Grupa 
Gumułka - Corporate Finance Wykonawca spełnia 
Sp. z o.o„ ul. Matejki Jana 4, warunki udziału w 
40-077 Katowice oraz z 45,44 postępowaniu, treść 

Grupa Gumułka - Kancelaria 
cena oferty zgodna z treścią 

Prawa Finansowego Sp. z SIWZ 

o.o„ ul. Matejki Jana 4, 40-
077 Katowice 
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wykona wca spełnia 

Wdrożeń Arcanum Sp. z o.o„ warunki udziału w 

ul. Kochanowskiego 59/1, 
postępowaniu, treść 

cena 100 oferty zgodna z treścią 
51-602 Wrocław SIWZ Oferta 

najkorzystniejsza 

A.M. Jesiołowscy- Finanse Wykonawca 

Sp. z o.o„ 30-039 Kraków, cena ----------- Wykluczony, 

ul. Józefatów 2/4 
Oferta odrzucona 

Działając na podstawie 92 ust.I pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zawiadamia się o wykluczeniu wykonawcy A.M. 
Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o„ ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 

pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów nie złożył zaświadczenia 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków oraz zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu 
składania wniosków oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 odpowiednio pkt 4 -8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków a także aktualnej informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 



Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania 
zawiadomienia poprzez odesłanie faksem niniejszego pisma z adnotacją „otrzymałem" i podpisem 
osoby odbierającej. 
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