
Szczecin, dnia 29.01.2013 r.

ZZ-2380-6/2013

informacja na stronę internetową/
tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania prowadzonego 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) Zamawiający zawiadamia, że rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie. 

CZĘSĆ I – KPP w Police –     unieważniono postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, 
gdyż nie złożono żadnej oferty.

 
CZĘSĆ II– KPP  w Świdwinie  wyniku badania i oceny ofert: 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: DANPOL  Andrzej Daniłowicz, 
ul. Staszica 18/48, 78-320 Połczyn Zdrój,  cena brutto oferty 15 252,00 zł 

2) ww. postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca. 
3) nie odrzucono żadnej oferty,
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia,
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 

ust. 2 ww. ustawy.

CZĘSĆ III – KPP  w Wałczu  wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum: Zakład Mechaniki Pojazdowej 

Pomoc Drogowa s.c Henryk i Jacek Michalscy, ul. Mickiewicza 24, 78-630 Człopa, Pomoc Drogowa – 
Elektromechanika  Samochodowa  Sylwester  Kucharz,  ul.  Okrężna  2,  78-600  Wałcz,  cena  brutto  
oferty 7 872,00 zł 

 2) ww. postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca. 
3) nie odrzucono żadnej oferty,
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia,
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 

ust. 2 ww. ustawy.

CZĘŚĆ IV KP w Nowogardzie  wyniku badania i oceny ofert: 
1)  wybrano najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Wykonawcę:  DISEL SERWIS Grzegorz Irzymski, 

Olechowo 85, 72-200 Nowogard , cena brutto oferty 2 360,00 zł 
 2) ww. postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca. 
3) nie odrzucono żadnej oferty,
4) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia,
5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 

ust. 2 ww. ustawy.

Wyk. K.O.


