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egz. pojedynczy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
ORAZ 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIA NR 4, 5, 6, 11, 12 i nr 14

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
zawiadamia,  że  rozstrzygnięto  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na: „Usługa
parkowania i przechowywania pojazdów i ich części na koszt Policji– postępowanie nr 3/2018” , w wyniku
którego:

1. Wybrano najkorzystniejsze oferty dla :

Zadanie nr 1 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5t. dla KPP Kłobuck

ofertę nr 004 złożoną przez: Auto Pomoc Serwis Sp. z o.o.  ul. Gminna 14A, 42-200 Częstochowa

uzasadnienie wyboru:  Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą w wyniku 
przeliczonej ilości punktów w ramach kryteriów wyboru określonych w SIWZ

      

Zadanie nr 2 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5t. dla KPP Cieszyn

Zadanie nr 3 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow 3,5t. dla KPP Cieszyn

ofertę nr 003 złożoną przez: P.P.H.U ВAŚCIK Piotr Baścik ŁĄCZKA, ul. Gajowa 26  43-426 DębowiecAŚCIK Piotr Baścik ŁĄCZKA, ul. Gajowa 26  43-426 Dębowiec

uzasadnienie wyboru:  Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą w wyniku 
przeliczonej ilości punktów w ramach kryteriów wyboru określonych w SIWZ

Zadanie nr 7 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5t. dla KMP Jastrzębie Zdrój 

Zadanie nr 8 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t dla KMP Jastrzębie Zdrój 

ofertę  nr  005 złożoną  przez:  Pomoc  Drogowa,  Mechanika  Marcin  Rojek  ul.  Pszczyńska  326A ,44-335
Jastrzębie- Zdrój 

uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą w wyniku 
przeliczonej ilości punktów w ramach kryteriów wyboru określonych w SIWZ

        

Zadanie nr 9 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5t. dla KMP Jaworzno

Zadanie nr 10 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t dla KMP Jaworzno

ofertę nr 011 złożoną przez: Auto-Złom i Wypożyczalnia Samochodów Roman Mazur ul. B. Pukowca 36 
  41-404 Mysłowice 

uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą w wyniku 
przeliczonej ilości punktów w ramach kryteriów wyboru określonych w SIWZ

        

Zadanie nr 13 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5t., dla KPP Mikołów

ofertę nr 001 złożoną przez: Firma Usługowo-Handlowa  AUTO-MOTO Piotr Sosna ul. Zwycięstwa 178 
43-178 Ornontowice

uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą w wyniku 
przeliczonej ilości punktów w ramach kryteriów wyboru określonych w SIWZ

        

Zadanie nr 15 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5t., dla KMP Siemianowice Śląskie

ofertę nr 007 złożoną przez:  AGF Arkadiusz Wróbel ul. Ks. N. Bończyka 11 41-400 Mysłowice



uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą w wyniku 
przeliczonej ilości punktów w ramach kryteriów wyboru określonych w SIWZ

Zadanie nr 16 - Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5t., dla KMP Piekary Śląskie

ofertę nr 006 złożoną przez:  Firma Usługowa „TONI” Parking Strzeżony Bronisława Jedynak ul. Kapicy 41-106 
Siemianowice Śląskie

uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą w wyniku 
przeliczonej ilości punktów w ramach kryteriów wyboru określonych w SIWZ

 Zamawiający unieważnia postępowanie na zadania nr 4, 5, 6, 11, 12 i nr 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1
ustawy PZP „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)

2. Do niniejszego postępowania złożono trzynaście ofert

2.1  Załącznik nr 1 do "Informacji  (...)"

3.  Ocena punktowa oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ

      3.1  Załącznik nr 2 do "Informacji  (...)"

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji drogą elektroniczną, 

Wyk. w 1 egz. J.K
zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego.


