
Szczecin: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywania 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. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej

jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP w

Świnoujściu i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej

miejscowo jednostki.

Numer ogłoszenia: 180359 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywania 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. 2012 poz. 1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

zlecanych przez KMP w Świnoujściu i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przez usługę przechowywania należy rozumieć przyjęcie pojazdu lub

części samochodowych i: a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem

osób nieupoważnionych, dalszym uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza

pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika. b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego

zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym

zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur. c) w przypadku ujawnienia wody w

układzie chłodzenia spuszczenie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od

wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru..
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II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.35.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tooner.pl Tomasz Fiedorowicz,, ul. Jagiellońska 12, 70-437 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52296,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 67887,39

Oferta z najniższą ceną: 67887,39 / Oferta z najwyższą ceną: 94205,28

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo

zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

jest zgodne z przepisami.

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie zapytania o cenę, gdyż przedmiotem zamówienia są dostawy

powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
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