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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 984, 1047 i  1473 oraz z 2014 r.
poz.  423,  768,  811,  915,  1146  i  1232),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „naprawę,  kalibrację,
wzorcowanie  lub  zlecenie  wykonania  wzorcowania  uprawnionym  podmiotom  urządzeń
dokonujących  pomiaru  zawartości  alkoholu  w  wydychanym  powietrzu  znajdujących  się
w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego”.

  Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że w zakresie :

Części nr 1 –  Analizator Lion SD400

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano jedyną ofertę cenową
złożoną przez Wykonawcę:

KOLGAZ Janusz Kolanko
Kazury 2B lok. 16
02-795 Warszawa

za cenę  143 996,10 zł brutto.

Następująco przedstawia się  streszczenie  oceny i  porównania złożonych ofert  zawierających punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 KOLGAZ Janusz Kolanko
Kazury 2B lok. 16
02-795 Warszawa

Cena – 90,00 
Termin realizacji usługi – 10,00 
Razem :  100,00

Części nr 2 –  Alkotest Drager 7410

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę
cenową złożoną przez Wykonawcę:

LabStand Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Małgorzata Bebejewska
ul. Grunwaldzka 114
60-308 Poznań

za cenę  61 405,64 zł brutto.

Następująco przedstawia się  streszczenie  oceny i  porównania złożonych ofert  zawierających punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

2 LabStand Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe
Małgorzata Bebejewska
ul. Grunwaldzka 114
60-308 Poznań

Cena – 90,00 
Termin realizacji usługi – 10,00 
Razem :  100,00



3 TECHTRONIC Sp. z o.o.
ul. Redłowska 52/11
81-450 Gdynia

Cena – 68,46
Termin realizacji usługi – 3,12
Razem :  71,58

4 ALKOLAB Krzysztof Bogdanowicz
ul. Tenisowa 3/2
80-180 Gdańsk

Cena – 60,73
Termin realizacji usługi – 3,57
Razem :  64,30
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