
ZZ-2380-06/20                                                                                                       Szczecin, dnia 30.01.2020r.

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

„uPzp”  na „Wykonywanie  usług  przechowywania  pojazdów  i/lub  części  samochodowych
zabezpieczonych  przez  Policję  do  celów  procesowych  z  wyłączeniem  przypadków  określonych
w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1990
ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym”

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

30.01.2020 r. w zakresie: 

Części 1 – KPP Gryfino

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł brutto
[C]

Odległość drogowa pomiędzy

parkingiem, a siedzibą  

KPP Gryfino w km [O]

3 POMOC DROGOWA PARKING 
STRZEŻONY Eugeniusz Brzuskiewicz

ul. Pomorska 58
74-100 Gryfino
tel. 601 754 768
e-mail: gbrzuskiewicz@vp.pl

88.365,00 3,0

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 82.495,89 zł brutto.

Części II – KP Chojna

Nie złożono żadnych ofert.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 89.741,11 zł brutto.

Części III – KPP Szczecinek

Nie złożono żadnych ofert.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 19.217,23 zł brutto.

Części IV – KPP Police

Nr
oferty

Wykonawca Cena w zł brutto
[C]

Odległość drogowa pomiędzy

parkingiem, a siedzibą  KP

Nowogard, w km [O]

2 TOMASZ DROZDEK
ul. Wyzwolenia 5/8B
70-552 Szczecin
tel. 601 283 675
e-mail: tomasz.drozdek@op.pl

62.910,00 12,0

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 81.604,35 zł brutto.



Części V –  KPP Stargard

Nie złożono żadnych ofert.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 60.584,07 zł brutto.

Części VI – KPP Kamień Pomorski

Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł brutto

[C]
Odległość drogowa pomiędzy

parkingiem, a siedzibą 

KPP Kamień Pomorski, w km [O]

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe „Rol-Mech” Józef Michalak

ul. Mickiewicza 10 a
72-510 Wolin
faks 91 32 61 134

e-mail: rol-mech@wp.pl

11.508,00 25

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 11.930,43 zł brutto.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi:345.573,08 zł brutto.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.


