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Dotyczy: postępowania  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  wykonywanie  usług 
usuwania i holowania pojazdów  zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, 
z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o 
Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98 , poz. 602 z późniejszymi zmianami)

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  Świnoujściu w  wyniku  badania  i  oceny  ofert  wybrano 

najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez   konsorcjum  firm:  Firma  Handlowo-Usługowa 
„AUTO-POL” Janusz Klucha, 72 500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska działka nr 487/46, 
Firma Handlowo – Usługowa „Best Mate” Sergiusz Pełczyński,  ul.  Jachtowa 22,  72-600 
Świnoujście,  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „ROL-MECH”  Józef 
Michalak, 72-510 Wolin, ul. Mickiewicza 10A, cena brutto oferty: 12 115,50 zł brutto
W przedmiotowej części postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca i otrzymał 100 
punktów w jedynym kryterium cena.

2)  w części II - KPP w Gryficach w wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Usługowo-Handlowa „Jędrek” Wanda Gełomej
ul. Mała 18, 72-300 Gryfice, cena brutto oferty 18 350,00 zł brutto
W przedmiotowej części postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca i otrzymał 100 
punktów w jedynym kryterium cena.

3)  w części III – KPP w Pyrzycach w wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą 
ofertę  złożoną  przez  Wykonawcę:  A.AC.  AUTOHOLOWANIE  „RADEK”  Radosław 
Woźnicki  Strachocin  50,  73-110  Stargard  Szczeciński,   cena  brutto  oferty  31  200,00  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

2 A.AC. AUTOHOLOWANIE „RADEK” Radosław Woźnicki 
Strachocin 50, 73-110 Stargard Szczeciński

100

6 Usługi Transportowe GRUT Grzegorz Rogalewicz
ul. Szczecińska 30, 74-200 Pyrzyce

57,08

4) w części IV – KPP w Choszcznie w wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą 
ofertę  złożoną  przez  Wykonawcę:  A.AC.  AUTOHOLOWANIE  „RADEK”  Radosław 
Woźnicki Strachocin 50, 73-110 Stargard Szczeciński, cena brutto oferty 22 500,00 zł brutto
W przedmiotowej części postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca i otrzymał 100 
punktów w jedynym kryterium cena.

5)  w części  V – KPP w Kamieniu Pomorskim  w wyniku badania  i  oceny ofert  wybrano 
najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez  Wykonawcę  konsorcjum  firm:  Firmę  Handlowo-
Usługową „AUTO-POL” Janusz Klucha, 72 500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska działka 
nr  487/46,  Firma  Handlowo  –  Usługowa  „RE-DA”  Renata  Dębska,  72-400  Kamień 



Pomorski, ul. Pocztowa 1/206,  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROL-
MECH” Józef Michalak, 72-510 Wolin, ul. Mickiewicza 10A, cena brutto oferty 32 718,00 
zł brutto
W przedmiotowej części postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca i otrzymał 100 
punktów w jedynym kryterium cena.

6) w części VI – 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:16 500,00 zł brutto

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

7) 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: 13 899,00 zł brutto
W przedmiotowej części postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca i otrzymał 100 
punktów w jedynym kryterium cena.

8)  w części VIII – KP  w Drawsku Pomorskim  w wyniku badania i oceny ofert wybrano 
najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez  Wykonawcę:  Usługowy  Zakład  Mechaniki 
Pojazdowej  Mirosław  Pawluk,  ul.  Łąkowa  22,  78-500  Drawsko  Pomorskie  cena  brutto 
oferty: 30 368,70 zł brutto
W przedmiotowej części postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca i otrzymał 100 
punktów w jedynym kryterium cena.

2.  umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte na podstawie w  art. 94 ust. 2 
pkt 3) lit. a) ww. ustawy,

Wyk. K.O.


