
ZP-2380-164-1/1713/2019 Katowice, dn. 14.10. 2019 r.

egz. pojedynczy

rozesłano Wykonawcom wg. rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W  oparciu  o  art.  92  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Komenda  Wojewódzka  Policji
w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Usługę przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji – postępowanie nr 2/2019”,
w wyniku którego:

1. dla zadania nr 1, 9,10,12,13,23 wybrano najkorzystniejszą ofertę
wybrano ofertę nr 005 złożoną przez: AGF Arkadiusz Wróbel 41-400 Mysłowice, ul. Ks. N. 
Bończyka

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

2. dla zadania nr 2 wybrano najkorzystniejszą ofertę
wybrano ofertę nr 002 złożoną przez: FHU AUTO „MICHAEL” Mirosław Cabaj 44-330 Jastrzębie

Zdrój, ul. Pszczyńska 244

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

3. dla zadania nr 5,11  wybrano najkorzystniejszą ofertę
wybrano ofertę nr 004 złożoną przez: Ryszard  Friedberg  Blacharstwo-Lakiernictwo  Pomoc

Drogowa  Handel  Samochodami  Używanymi  42-600
Tarnowskie Góry, ul. Staszica 45

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

4. dla zadania nr 7 wybrano najkorzystniejszą ofertę
wybrano ofertę nr 001 złożoną przez: Mechanika Blacharstwo Pojazdów Samochodowych Pomoc

Drogowa Holowanie Kanci Jan 47-440 Nędza, ul. Sadowa 1

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

5. dla zadania nr 3, nr 4, nr 8, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22  unieważniono
postępowanie
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a) Postępowanie dla zadania  nr 4, nr 8, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22
unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. "nie złożono żadnej oferty (...)" Do upływu
terminu wyznaczonego na składanie ofert nie złożono żadnej oferty dla w/w  zadań
b) Postępowanie dla zadania nr 3, unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. 
"nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  (…)".  Złożona  oferty  dla  w/w  zadania  podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1

6. zestawienie ofert: załącznik nr 1 do niniejszego pisma

7.        streszczenie i porównanie złożonych ofert: załącznik nr 2 do niniejszego pisma

8.        W postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców:

Oferta  003 Fasthol Pomoc Drogowa Marcin Mirosław 42-510 Wojkowice Kościelne ul. Karsów 22
Oferta 002 Auto-Michael Mirosław Cabaj, ul. Pszczyńska 241a, 44-335 Jastrzębie Zdrój – dla zadania nr 3

Informacja o odrzuceniach została przekazana wszystkim Wykonawcom pismem ZP-2380-164-1/1576/2019
z dnia 23.09.2019

9. Zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego na zadania nr:
-  2,  5,  7  ,9  ,10,  11,  12,  13,  23-  może zostać  zawarta  przed upływem  5 dni  od  dnia przesłania  niniejszej
informacji droga elektroniczną
- 1 - może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji droga elektroniczną

Wyk. w 1 egz. A.N
Egz. nr 1 - a/a, Wykonawcy przesłano e-mailem i pocztą


