
Szczecin, dnia 19.02.2019 r.

ZZ-2380-08/19

 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 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej

„uPzp” na „ Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem służbowych pojazdów Policji

i/lub ich części o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, które uległy uszkodzeniu lub

awarii w ruchu drogowym na terenie miasta Szczecina, gm. Kołbaskowo i Dobra zlecanych przez

KMP w Szczecinie”

Na podstawie art 92 ust.1 uPzp Zamawiający informuje o: 

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

POGOTOWIE DROGOWE

Przemysław Miaczkowski

ul. Gryfińska 41

70-772 Szczecin

za cenę 31.725, 00 zł brutto

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium

oceny ofert (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium cena

Liczba punktów wg kryterium
czasu dojazdu do wskazanego
miejsca od chwili otrzymania
zlecenia podany w minutach 

Łączna 

liczba 

punktów

1 POGOTOWIE DROGOWE

Przemysław  Miaczkowski

ul. Gryfińska 41
70-772 Szczecinek
tel.505-537-211, 507-829-583

mail: 
pogotowiedrogoweszczecin@  g  mail.com  

60,00 40,00 100,00

3 COMAND Sp. zo.o. Sp.k

ul. Struga 78
70-784 Szczecin

mail: comand.sp.k@gmail.com

Oferta odrzucona

4 CAMARO Sp. z o.o. 

ul. Struga 78
70-784 Szczecin
tel. 695-000-112
mail: camaro.sp.zoo@gmail.com

Oferta odrzucona

2 COMA Sp. z o.o.

ul. Antoniego Kaliny 45/34
71-118 Szczecin
mail:gclaudia.dok@gmail.com

Oferta odrzucona
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Uzasadnienie  faktyczne: wybrana  oferta  nie  podlegała  odrzuceniu,  była  jedyną  ofertą  złożoną  w  tym

postępowaniu i uzyskała maksymalną ilość punktów. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu. 

2)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

3)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zamawiający nie ustanawia

dynamicznego systemu zakupów, ponieważ przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczone-

go. Przepisy określone w art. 102 u stawy Pzp nie mają zastosowania.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.

2


