
Szczecin, dnia 15.02.2017 r.

ZZ-2380-5,8/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp” na: Wykonywania usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów i/lub

ich  części  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. 2012 , poz. 1137  ze zmianami) zlecanych przez jednostki Policji w podziale na 24

części.

  Zamawiający przekazuje informacje o części ofert, w których poprawiono omyłki, na podstawie art.87 ust.2 

pkt.1) w zakresie:  

 części 1 - KMP w Szczecinie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie:

Lp Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto

Czas dojazdu do

wskazanego miejsca od

chwili otrzymania zlecenia

podany w minutach

Termin

wykonania,

warunki

płatności

1 11 Auto Naprawa i Usługi  Budowlane

Krzysztof Bieńkowski

Wilcza 1F

71-600 Szczecin

e-mail: bienkow1604@gmail.com 

66 250,00 zł 50 min jak w siwz

2 14 Pogotowie Drogowe

Przemysław Miaczkowski

ul. Gryfińska 41

70-772 Szczecin

przemekpomocdrogowa@gma  i  l.com

60 263,00 zł 45 min jak w siwz

3 17 CARSTEIN

Gracjan Gutstein

ul. Struga 78/200

70-777 Szczecin

carstan@op.p

54 630,00 zł 60 min Jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia wynosi: 62 000 zł.

części 4 - KP w Nowogardzie dla pojazdów o DMC do 3,5 t włącznie:

Lp Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto

Czas dojazdu do

wskazanego miejsca od

chwili otrzymania zlecenia

podany w minutach

Termin

wykonania,

warunki

płatności

1 13 Diesel Serwis 

Grzegorz Irzymski

Olchowo 85

72-200 Nowogard 

faks 91 39 22 402

e-mail: holdieselserwis@wp.pl

2.850,00 zł 30 min jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia wynosi: 5 000 zł.
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części 16 - KP w Nowogardzie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t:

Lp Nr

oferty

Wykonawca Cena w zł

brutto

Czas dojazdu do

wskazanego miejsca od

chwili otrzymania zlecenia

podany w minutach

Termin

wykonania,

warunki

płatności

1 13 Diesel Serwis 

Grzegorz Irzymski

Olchowo 85

72-200 Nowogard 

faks 91 39 22 402

e-mail: holdieselserwis@wp.pl

3.000,00 zł 60 min jak w siwz

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia wynosi: 3 000 zł;

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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