
ZZ-2380-132/18                                                                                                            Szczecin, dnia 26.11.2018r.

informacja na stronę internetową

dotyczy:   postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na  podstawie  art.  39 i  nast.  Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej dalej

„uPzp” na „Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie,
pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na
koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) ”

Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z dnia otwarcia ofert tj. z dnia

23.11.2018r. w zakresie: 

Część 1 – nadzór kompetencyjny KP Chojna - na obszarze gmin: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Moryń
i Mieszkowice

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

11 AUTOCOMPLEX
Marcin Baranowski

Głazów 44
74-300 Myslibórz
tel. 505 686 992
mail: mbautocomplex@wp.pl

47.500,00 60 90

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 32.137,20 zł bruuto.

Część 2 – nadzór kompetencyjny KPP Myślibórz – na obszarze całego powiatu myśliborskim

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

11 AUTOCOMPLEX
Marcin Baranowski

Głazów 44
74-300 Myslibórz
tel. 505 686 992
mail: mbautocomplex@wp.pl

19.750,,00 30 45

12 Zakład Blacharsko-lakierniczy
Mechanika Pojazdowa
Andrzej Palicki

ul. Gorzowska 9
74-320 Barlinek
faks 95 746-34-66
mail: mechanikapojazdowa7@wp.pl

9.830,00 50 70

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 15.692,31 zł brutto.
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Część 3 – nadzór kompetencyjny KMP Szczecin- na obszarze Miasta Gminy Szczecin

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

10 POGOTOWIE DROGOWE
Przemysław  Miaczkowski

ul. Gryfińska 41
70-772 Szczecinek
tel.505-537-211, 507-829-583
mail: 
pogotowiedrogoweszczecin@  g  mail.  
com

64.479,00 45 60

16 CAMARO Sp. z o.o. 
ul. Struga 78
70-784 Szczecin
tel. 695-000-112

61.293,00 40 45

17 CARSTEIN  GRACJAN 
GUTSTEIN
ul. Struga 78
70-784 Szczecin
tel. 601-300-600
mail:carstein@op.pl

48.900,00 40 45

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 68.935,31 zł brutto.

Część 4 – nadzór kompetencyjny KMP Świnoujście- na obszarze Miasta Gminy Świnoujście

Nie złożono żadnych ofert.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 37.152,03 zł brutto.

Część 5 – nadzór kompetencyjny KPP Białogard- na obszarze całego powiatu białogardzkiego

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego

miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego

miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach

dla pojazdów o DMC
powyżej 3,5t  [D2]

4 JAMKO Andrzej Drewnikowski

ul. Rzemieślnicza 12
72-100 Goleniów

tel. 602 368 236
mail: 
a.stankiewicz@citroen.drewnikowski.pl

8.733,00 30 60

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 8.881,46 zł brutto.
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Część 6 – nadzór kompetencyjny KPP Szczecinek- na obszarze całego powiatu szczecineckiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach

dla pojazdów o DMC do 3,5t
włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla

pojazdów o DMC powyżej 3,5t
[D2]

5 F.H.U AUTO-HOL
Marcin Piorowicz

ul. Winniczna 80/3
78-400 Szczecinek
tel. 600 870 214, 501 683 203

mail: biuro@auto-hol.eu

45.018,00 50 90

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 56.792,33 zł brutto.

Część 7 – nadzór kompetencyjny KPP Sławno- na obszarze całego powiatu sławieńskiego

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego

miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego

miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

15 AUTOTRANS  Lucjan szewczuk

ul. Witosa 8
76-251 Kobylnica

faks 59 842 90 56
mail: lucjan-szewczuk@wp.pl

50.061,00 50 80

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 47.159,31 zł brutto.

Część 8 – nadzór kompetencyjny KPP Łobez- na obszarze całego powiatu łobeskiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto

[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

3 USŁUGOWY ZAKŁAD 
NECHANIKI POJAZDOWEJ
Mirosław Pawluk

ul. Łąkowa 22

78-500 Drawsko Pomorskie
faks 94 36-321-32
mail.uzmpdrawsko@gmail.com

21.129,00 20 40

6 PRZEDSIĘBIORSTWO 
PKS GRYFICE Sp. z o.o.
Słutwia, 72-310 Płoty
Zakład Przewozów Osobowych
ul.  Trzygłowska 32
72-300 Gryfice
faks: 91 38-426-91
mail: przewozy@pksgryfice.com.pl

23.240,00 50 -

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 19.288,42 zł brutto.



Część 9 – nadzór kompetencyjny KPP Gryfice- na obszarze całego powiatu gryfickiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

14 F.H.U.”Jedrek” Andrzej Gełomej

ul. Mała 18
72-300 Gryfice
tel. 508 377 897
mail: wandagelomej@wp.pl

39.930,00 20 30

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 37.418,48 zł brutto.

Część 10– nadzór kompetencyjny KPP Kołobrzeg- na obszarze całego powiatu kołobrzeskiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

13 TRANS-HOL Adam Molis

ul. Komandorska 16
78-100 Kołobrzeg
tel. 608-404-952
mail: molispomoc@poczta.onet.pl

14.490,00

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 15.763,50 zł brutto.

Część 11– nadzór kompetencyjny KPP Wałcz- na obszarze całego powiatu wałeckiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

7 ZAKŁAD MECHANIKI 
POJAZDOWEJ
POMOC DROGOWA
Jacek Michalski

ul. Mickiewicza 24
78-630 Człopa

faks: 67  259-10-88
mail:autopomocczlopa@interia.pl

23.431,50 50 80

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 22.016,02 zł brutto.
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Część 12– nadzór kompetencyjny KPP Świdwin- na obszarze całego powiatu świdwińskiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

2 POMOC DROGOWA 
“DANPOL”
Andrzej Daniłowicz

ul. Staszica 18/48
78-320 Połczyn
tel. 601-690-275

mail: danpol74@wp.pl

68.200,00 60 90

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 48.002,40 zł brutto.

Część 13– nadzór kompetencyjny KP Nowogard- na obszarze administracyjnym gminy Nowogard i Osina

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

8 DIESEL SERWIS 
Grzegorz Irzymski

Olchowo 85
72-200 Nowogard
faks 91 392-24-02
mail: holdieselserwis@wp.pl

14.900,00 30 60

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 4.373,10 zł brutto.

Część 14 – nadzór kompetencyjny KPP Goleniów- na obszarze całego powiatu goleniowskiego z wyłączeniem

gminy Nowogard i Osina

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do
wskazanego miejsca od

chwili otrzymania zlecenia
podany w minutach dla

pojazdów o DMC powyżej
3,5t  [D2]

9 Konsorcjum: 
MOTO-ABC 

Agata Zajko-Pałka

ul. Matejki 15/12
72-100 Goleniów
POMOC DROGOWA 
AUTOHOLOWANIE
Danuta Janik

ul. Parkowa 3
72-100 Białuń
tel. 601 803 944

51.500,00 60 90



17 CARSTEIN  GRACJAN GUTSTEIN
ul. Struga 78
70-784 Szczecin
tel. 601-300-600
mail:carstein@op.pl

13.300,00 45 60

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 13.072,00 zł brutto.

Część 15– nadzór kompetencyjny KPP Pyrzyce- na obszarze całego powiatu pyrzyckiego

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł
brutto
[C}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach
dla pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Czas dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania

zlecenia podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej 3,5t

[D2]

1 RADEK
Radosław Woźnicki

Strachocin 50
73-110 Stargard
faks: 91 578-73-53
mail: holradek@wp.pl

18.204,00 60 90

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 18.143,28 zł brutto.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi: 444.827,15 zł brutto.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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