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informacja na stronę internetową

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

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na „Świadczenie

usług w zakresie  napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie  transportowym

użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

dotyczy: naprawa pojazdów służbowych na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 KWP w Szczecinie części I –
marki samochodów osobowych -  Hyundai, Kia

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

Wykonawcę:

Auto-Wojak Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Motoryzacyjne Piotr Popiołek
ul. Santocka 44
71-071 Szczecin
mail: biuro@auto-wojak.pl

za cenę brutto 131 430,00 zł Wykonawca zaoferował czas wykonania usługi w 2 dni robocze oraz udzielił 24 miesięcy

gwarancji.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i  spośród wszystkich ofert  uzyskała  największą

ilość  punktów  w  łącznej  ich  ocenie.  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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta została najwyżej

oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

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 każdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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9 Auto-Wojak 
Przedsiębiorstwo 
Usługowo 
Handlowo 
Motoryzacyjne Piotr
Popiołek

60,00 10,00 15,00 14,00 0,00 99,00



ul. Santocka 44
71-071 Szczecin
mail: biuro@auto-
wojak.pl

7 KODO Krzysztof 
Drapiewski
ul. Słoneczny Sad 11
72-002 Dołuje
mail: biuro@kodo-
autoserwis.pl

43,33 5,00 15,00 6,00 0,00 69,33

6 G SQUAD 
GARAGE 
Andrzejewski Kasak
S.C.
ul. Mieszka I 61A
71-011 Szczecin
mail: 
biuro.gsquadgarage
@gmail.com

39,44 7,50 15,00 7,00 0,00 68,94

4 MOTO-TEST 
Mechanika 
Pojazdowa
Plichowo ul. Nad 
Potokiem 5 / 
Sierakowo 24 72-
004
mail: 
mototestpiotr@wp.p
l

48,75 5,00 10,00 4,67 0,00 68,42

5 PKW-LKW-
SERVICE Sp. z o.o.
ul. Słoneczny Sad 
4b
72-002 Dołuje
mail: staroscik-
szczecin@euromast
er.pl

43,33 5,00 10,00 5,25 1,00 64,58

1 AUTO MIŚ Jolanta 
Bułgajewska-Baran
ul. Bandurskiego 36
71-085 Szczecin
mail: auto-
mis@wp.pl

26,90 10,00 15,00 7,00 0,00 58,90

3 Polmotor Sp. z o.o.
ul. Struga 73
70-784 Szczecin
mail: 
s.arszynski@polmot
or.pl

21,14 5,00 10,00 2,63 1,00 39,77

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

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


