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Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  na wykonywanie usług przechowywania 
pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania 
danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

Zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 
późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że:

1. rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie:
1)   w części I – KMP w Szczecinie w wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez  Wykonawcę: TM GmbH Tomasz Markiewicz, ul. Gorkiego 3/27, 70-390 Szczecin
cena brutto oferty: 89 898,70 zł brutto
następujący  Wykonawcy  złożyli  oferty  oraz  następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  
porównania  złożonych  ofert  zawierających  punktację  przyznaną  ofertom  w   kryterium  oceny  
ofert i łączną punktację:
Nr oferty Wykonawca Liczba punktów
1 Romuald Bajer, ul. Czcibora 16/58, 71-570 Szczecin 89,36

4 Ratownictwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Firlika 33, 71-637 Szczecin 54,16

6 TM GmbH Tomasz Markiewicz, ul. Gorkiego 3/27, 70-390 Szczecin 100,00

2)  w części III - KPP w Białogardzie w wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez Wykonawcę: DREWNIKOWSKI Sp. z o.o., ul. Bagienna 36d, 70-772 Szczecin, cena 
brutto oferty 6 961,80 zł brutto
W  przedmiotowej  części  postępowania  ofertę  złożył  tylko  jeden  wykonawca  i  otrzymał  100 
punktów w jedynym kryterium cena.

3)   w  części  IV –  KPP  w  Kamieniu  Pomorskim w  wyniku  badania  i  oceny  ofert  wybrano 
najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez  Wykonawcę:  Konsorcjum  firm:  Firmy  Handlowo  – 
Usługowej  „RE-DA”  Renata  Dębska,  72-400  Kamień  Pomorski,  ul.  Pocztowa  1/206, 
Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-Handlowo-Usługowego  „ROL-MECH”  Józef  Michalak, 
72-510 Wolin, ul. Mickiewicza 10A,  cena brutto oferty 8 609,80 zł brutto
W  przedmiotowej  części  postępowania  ofertę  złożył  tylko  jeden  wykonawca  i  otrzymał  100 
punktów w jedynym kryterium cena.

4) w części VI – KPP w Myślibórzu w wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę 
złożoną  przez  Wykonawcę:  Zakład Blacharsko  Lakierniczy  Mechanika  Pojazdowa  Andrzej 
Palicki, ul. Gorzowska 9, 74-320 Barlinek, cena brutto oferty 5 060,00 zł brutto
W  przedmiotowej  części  postępowania  ofertę  złożył  tylko  jeden  wykonawca  i  otrzymał  100 
punktów w jedynym kryterium cena.

5) w części VII – KPP w Sławnie w wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez Wykonawcę:  „AUTOTRANS” Lucjan Szewczuk, ul. Witosa 8, 76-251 Kobylnica, 
cena brutto oferty 3 874,50 zł brutto
W  przedmiotowej  części  postępowania  ofertę  złożył  tylko  jeden  wykonawca  i  otrzymał  100 
punktów w jedynym kryterium cena.

6) w części IX  – KP  w Chojnie  w wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez Wykonawcę: Pomoc Drogowa, Parking Strzeżonym Przewozy Krajowe i Zagraniczne 
Eugeniusz Brzuskiewicz, ul. Pomorska 58, 74-100 Gryfino, cena brutto oferty: 10 830,00 zł brutto



W przedmiotowej części postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca i otrzymał 100 punktów 
w jedynym kryterium cena.      

2.  umowa w części  I w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie w  art. 94 ust. 2 pkt 
3) lit. a) ww. ustawy, natomiast w częściach  III, IV, VI, VII, IX umowa zostanie zawarta na podstawie 
art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a)  ww. ustawy.

Ponadto, zamawiający informuje, że unieważniono postępowanie w następujących częściach:
Cześć Podstawa prawna Uzasadnienie 
II art. 93 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy nie złożono żadnej oferty 

V art. 93 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy nie złożono żadnej oferty 

VIII art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie złożono żadnej oferty 

Wyk. K.O.


