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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 2012, 

poz. 1137 ze zmianami) oraz usług usuwania i holowania służbowych pojazdów  

Policji na terenie miasta Szczecina zlecanych przez KMP w Szczecinie – część IV KPP 

Myślibórz 

 

CZĘSĆ II– KPP w Białogardzie 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) zwanej w dalej „uPzp”  Zamawiający 

informuje, że rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie  

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę LKV SERVICE Paweł Bondalski  

75-666 Koszalin, ul. Św. Wojciecha 31 B, cena brutto oferty 6 396,00 zł, 

2)  następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium  

100% cena  

Nr oferty Wykonawca Liczba 

punktów 

7 LKV SERVICE Paweł Bondalski  75-666 Koszalin,  

ul. Św. Wojciecha 31 B 

100,00 

10 JAMKO Andrzej Derwnikowski ,ul. Piastowska 1, 75-400 Koszalin 60,91 

CZĘSĆ III– KPP w Łobzie, 
Zamawiający, na podstawie art. 5a ust. 4 uPzp  informuje, o nieudzieleniu zamówienia  

w związku z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp, gdyż 

wpłynęła tylko  jedna oferta i jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Część V - KPP w Kołobrzegu, 

Zamawiający, na podstawie art. 5a ust. 4 uPzp  informuje, o nieudzieleniu zamówienia  

w związku z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp, gdyż 

wpłynęła tylko  jedna oferta i jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Część VI - KP w Nowogardzie, 

Zamawiający, na podstawie art. 5a ust. 4 uPzp  informuje, o nieudzieleniu zamówienia  

w związku z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp, gdyż 

wpłynęła tylko  jedna oferta i jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Część VII - KPP w Świdwinie, 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) zwanej w dalej „uPzp”  Zamawiający 

informuje, że rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie:  



 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę DANPOL Andrzej Daniłowicz,  

ul. Staszica 18/48, 78-320 Połczyn Zdrój, cena brutto oferty 17 466,00 zł 

2)  następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium  

100% cena  

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

2 DANPOL Andrzej Daniłowicz,   

ul. Staszica 18/48, 78-320 Połczyn Zdrój 

 

100,00   

 

Część VIII -KPP w Wałczu 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) zwanej w dalej „uPzp”  Zamawiający 

informuje, że rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie  

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Zakład Mechaniki Pojazdowej 

Pomoc Drogowa Jacek Michalski, ul. Mickiewicza 24, 78-630 Człopa, cena brutto oferty 

8 856,00 zł, 

2)  następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium  

100% cena  

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów  

4 Zakład Mechaniki Pojazdowej Pomoc Drogowa Jacek 

Michalski, ul. Mickiewicza 24, 78-630 Człopa,  

100,00 

 

 

Część IX - KP w Chojnie 
Zamawiający, na podstawie art. 5a ust. 4 uPzp  informuje, o nieudzieleniu zamówienia  

w związku z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 uPzp, gdyż 

wpłynęła tylko  jedna oferta i jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O 


