
ZP-2380-156,203-14/ 1887/16                                                                              Katowice 13.07.2016

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Usługa przemieszczania /holowania/ pojazdów i ich części na koszt Policji – postępowanie nr 2”

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

Zadanie nr 6- Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 na terenie KPP Bieruń

wybrano ofertę 003 złożoną przez:     AGF Arkadiusz Wróbel 41-400 Mysłowice ul. Ks. N Bończyka 11  

       

uzasadnienie wyboru oferty:              Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę                   
                proponując cenę 4182,00 zł brutto i w ocenie kryteriów 
                wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt  

Zadanie nr 7- Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie KPP Bieruń

wybrano ofertę 003 złożoną przez:   AGF Arkadiusz Wróbel 41-400 Mysłowice ul. Ks. N Bończyka 11          

uzasadnienie wyboru oferty:              Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę                   
                proponując cenę 1845,00 zł brutto i w ocenie kryteriów 
                wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt     

Zadanie nr 8- Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie KPP Cieszyn

wybrano ofertę 004 złożoną przez:   P.P.H.U „BAŚCIK” Baścik Piotr  Łączka, ul. Gajowa 26 43-426 Dębowiec            

uzasadnienie wyboru oferty:           Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę                   
              proponując cenę 18 000,00,00 zł brutto i w ocenie kryteriów 

                                           wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt     

Zadanie nr 9- Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony do 12 ton, na terenie  KPP 
Cieszyn

wybrano ofertę 004 złożoną przez:  P.P.H.U „BAŚCIK” Baścik Piotr  Łączka, ul. Gajowa 26 43-426 Dębowiec           

uzasadnienie wyboru oferty:          Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę                   
                           proponując cenę 4000,00,00 zł brutto i w ocenie kryteriów 

                                         wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie nr 10- Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie KMP Dąbrowa Górnicza

wybrano ofertę 001 złożoną przez:  F.H.U AUTO-KOMPLEX Pomoc Drogowa Karol Staroń 41-303 Dąbrowa 
Górnicza  ul. Zaplecze 4             

uzasadnienie wyboru oferty:        Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę                   
                         proponując cenę 5750,00 zł brutto i w ocenie kryteriów 

         wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt



Zadanie nr 11-  Holowanie pojazdów, części pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony do 12 ton  na terenie KMP 
Dąbrowa Górnicza 

wybrano ofertę 001 złożoną przez:  F.H.U AUTO-KOMPLEX Pomoc Drogowa Karol Staroń 41-303 Dąbrowa 
Górnicza  ul. Zaplecze 4           

uzasadnienie wyboru oferty:        Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę                   
           proponując cenę 2500,00 zł brutto i w ocenie kryteriów 
            wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt                      

2. Zestawienie złożonych ofert:

3.Streszczenie ofert:

Wykonano w 1 egz.A.N
zamieszczono na BIP


