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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 ze zm.) 

Zamawiający zawiadamia, że w każdej z części rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie: 
 

CZĘSĆ I – CZĘSĆ I – KPP  Kamień Pomorski , wyniku badania i oceny ofert: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

- Handlowo-Usługowe „ROL-MECH”  Józef Michalak,  ul. Mickiewicza 10a, 72-510 Wolin 
      FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „Re-Da”, ul. Pocztowa 1/206, 72-400 Kamień Pomorski, cena 

brutto oferty 40 784,50 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 II –  KP  Nowogard, , wyniku badania i oceny ofert:    
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: DIESEL SERWIS Grzegorz Irzymski z 

siedzibą w Olchowie 85,  72-200 Nowogard, cena brutto oferty 3 394,80 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– KP  w Chojnie  - Zamawiający  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy  unieważnił 

postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty. 
 

CZĘŚĆ VI KPP Myślibórz 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Blacharsko Lakierniczy Mechanika 

Pojazdowa Andrzej Palicki,  ul. Gorzowska 9, 74-320 Barlinek, cena brutto oferty 27 260,00  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. 


