
Szczecin, dnia 19.11.2013 r. 

ZZ-2380-163/2013 

informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług 

przechowywania pojazdów i 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 ( Dz. U. 98, poz. 602 z późn. zm.) 

na terenie działania danej jednostki Policji 
 

 Zgodnie z art. 92 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający 

zawiadamia, że w każdej z części rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie: 
 

CZĘSĆ I – KMP w Szczecinie, wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ratownictwo Drogowe Sp. z o.o.,                

ul. Firlika 33, 71-637 Szczecin, cena brutto oferty  31 057,50,00 zł 
2) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  

100% cena i łączną punktację: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

3 Ratownictwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Firlika 33, 71-637 Szczecin 100,00 

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

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 II –  KPP  w Świnoujściu  - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy  unieważnił postępowanie, 

gdyż nie złożono żadnej oferty  
 

CZĘSĆ III– KPP  w Goleniowie - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy  unieważnił postępowanie, 

gdyż nie złożono żadnej oferty. 
 

CZĘŚĆ IV KPP  w Gryfinie -   na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy  unieważnił postępowanie, gdyż 

nie złożono żadnej oferty. 
 

CZĘŚĆ V KPP  w Drawsku Pomorskim  wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Usługowy Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Mirosław Pawluk, ul. Łąkowa 22, 78-500 Drawsko Pomorskie, cena brutto oferty 

15 985,69 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 VI KPP  w Kołobrzegu  wyniku badania i oceny ofert: 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: TRANS-HOL Adam Molis,  

ul. Zbowidowców 16, 78-100 Kołobrzeg, cena brutto oferty 4 500,00 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 VII KPP  w Pyrzycach 
1) wpłynęła jedna oferta z firmy: A.AC. AUTOHOLOWANIE  „RADEK” Radosław Woźnicki, Strachocin 

50, 73-110 Stargard Szczeciński 
2) na podstawie art., 89 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy odrzucono ofertę ww. Wykonawcy, gdyż jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał by parking 

znajdował się w granicach administracyjnych miasta będącego siedzibą jednostki organizacyjnej Policji 

(Zlecającego), Wykonawca wskazał lokalizację parkingu w Strachocinie. Strachocin nie leży w granicach 

administracyjnych Pyrzyc, 
3) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
4) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy  unieważnił postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu 
 

CZĘŚĆ VIII KPP w Stargardzie Szczecińskim 
1) wpłynęła jedna oferta z firmy: A.AC. AUTOHOLOWANIE  „RADEK” Radosław Woźnicki, Strachocin 

50, 73-110 Stargard Szczeciński 
2) na podstawie art., 89 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy odrzucono ofertę ww. Wykonawcy, gdyż jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał by parking 

znajdował się w granicach administracyjnych miasta będącego siedzibą jednostki organizacyjnej Policji 

(Zlecającego), Wykonawca wskazał lokalizację parkingu w Strachocinie. Strachocin nie leży w granicach 

administracyjnych Stargardu Szczecińskiego, 
3) nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia, 
4) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy  unieważnił postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 
 

CZĘŚĆ IX KPP  w Gryficach wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum: Firma Usługowo-Handlowa 

JEDREK Wanda Gełomej,ul. Mała 18, 72-300 Gryfice, P.U.H. „AUTO SERVICE” Piotr Szmty,  ul. 3 

Maja 19, 72-300 Gryfice, cena brutto oferty 11 160,00  zł, 
2) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  

100% cena i łączną punktację: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

4 Konsorcjum: Firma Usługowo-Handlowa JĘDREK Wanda Gełomej, 

 ul. Mała 18, 72-300 Gryfice, 

P.U.H. „AUTO SERVICE” Piotr Szmty, ul. 3 Maja 19, 72-300 Gryfice 

100,00 

7 Przedsiębiorstwo Gryfice Spółka z o.o. ul. Trzygłowska 32,  

72-300 Gryfice 

66,00 

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. 


