
ZP-2380-332-17/2694/16                                                                                                                            Katowice 27.09.2016

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części – postępowanie nr 4/2016”

W oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach 
zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa parkowania i 
przechowywania pojazdów i ich części – postępowanie nr 4/2016” w wyniku którego dla:

Zadanie nr 1-  Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów zabezpieczonych na koszt Policji zleconych
przez jednostkę KMP Jaworzno oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek całodobowo
w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta.

wybrano ofertę 001 złożoną przez:    AGF Arkadiusz Wróbel, ul. Ks. N. Bończyka 11, 41-400 Mysłowice

       

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując: cenę 36,90 zł brutto,  ilość miejsc 
      parkingowych: 35 miejsc, odległość parkingu od siedziby jednostki: 13,8 km i w ocenie kryteriów 
      wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 90 pkt

Zadanie  nr 2-  Parkowanie  i  przechowywanie  pojazdów o  dmc powyżej  3,5  t  zabezpieczonych  na  koszt  Policji  zleconych  przez
jednostkę  KMP Jaworzno  oraz  inną  jednostkę  Policji  zlecającą  wykonanie  usługi  za  pośrednictwem tych  jednostek  całodobowo
w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta.

wybrano ofertę 001 złożoną przez:    AGF Arkadiusz Wróbel, ul. Ks. N. Bończyka 11, 41-400 Mysłowice

       

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 61,50 zł brutto, ilość miejsc    
      parkingowych: 5 miejsc, odległość parkingu od siedziby jednostki: 13,8 km i w ocenie kryteriów   
      wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 90 pkt

Zadanie nr 3- Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów zabezpieczonych na koszt  Policji zleconych
przez jednostkę KPP Mikołów oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek całodobowo
w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta.

wybrano ofertę 001 złożoną przez:  U.R.B „SZYMBUD” Szczepan Krzewicki,  ul. Turystyczna 11, 34-371 Ujsoły

       

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 24,55 zł brutto, ilość miejsc 
       parkingowych: 30 miejsc, odległość parkingu od siedziby jednostki: 20,4 km i w ocenie kryteriów 
       wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 80 pkt

Zadanie nr 4- Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zabezpieczonych na koszt Policji zleconych
przez jednostkę KPP Mikołów oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek całodobowo
w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta.

wybrano ofertę 001 złożoną przez:  U.R.B „SZYMBUD” Szczepan Krzewicki,  ul. Turystyczna 11, 34-371 Ujsoły

       

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 24,60 zł brutto, ilość miejsc 
       parkingowych: 5 miejsc, odległość parkingu od siedziby jednostki: 20,4 km i w ocenie kryteriów 
       wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 80 pkt

     

2. Zestawienie złożonych ofert:

Wykonawca Kryteria

001 - -

002 - -

003 - -

Nr 
oferty

Zadanie 1
KMP JAWORZNO     do 

3,5 t 

Zadanie 2
KMP JAWORZNO   

pow. 3,5t 

Zadanie 3
KPP MIKOŁÓW    do 

3,5t 

Zadanie 4
KPP MIKOŁÓW    pow. 

3,5t

AGF Arkadiusz Wróbel, ul. Ks. N. 
Bończyka 11, 41-400 Mysłowice

a) cena
b) Ilość miejsc parkingowych c) 
Odległość parkingu od siedziby 

danej jednostki

a) 36,90 zł.,                        
b ) 35 miejsc,                       
c) 13,8 km

a) 61,50 zł.,                       
 b) 5 miejsc,                     
    c) 13,8 km

Firma Usługowo-Handlowa  AUTO-
MOTO Piotr Sosna, ul. Zwycięstwa 

178, 43-178 Ornontowice

a) cena
b) Ilość miejsc parkingowych c) 
Odległość parkingu od siedziby 

danej jednostki

a) 35,00 zł.,                   
b) 10 miejsc,                   
 c) 12,1 km

a) 25,00 zł.,                      
b) 2 miejsca,                     
c) 12,1 km

U.R.B „SZYMBUD” Szczepan 
Krzewicki,  ul. Turystyczna 11    34-371 

Ujsoły

a) cena
b) Ilość miejsc parkingowych c) 
Odległość parkingu od siedziby 

danej jednostki

a) 24,55 zł.,                    
b) 30 miejsc,                   
c) 20,4 km

a) 24,60 zł.,                      
b) 5 miejsc,                       
c) 20,4 km



3.Do niniejszego postępowania wpłynęły ogółem 3 oferty  (streszczenie i porównanie złożonych ofert):

4. Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowę dla zadania nr 1 i 2 w przedmiotowym
postępowaniu można zawrzeć od dnia przekazania niniejszej informacji.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowę dla zadania nr 3 i 4 może zostać zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonano w 1 egz. J.K.
- rozesłano wg rozdzielnika i zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego

Wykonawca

001 - -

002 - -

003 - -

Nr 
oferty

Kryterium
Ilość punktów

Zadanie 1
KMP JAWORZNO          

do   3,5 t.

Zadanie 2 KMP 
JAWORZNO pow. 

3,5t

Zadanie 3
KPP MIKOŁÓW 

do 3,5

Zadanie 4
KPP MIKOŁÓW pow. 

3,5t

AGF Arkadiusz Wróbel, ul. Ks. N. 
Bończyka 11, 41-400 Mysłowice

a) cena
b) Ilość miejsc parkingowych 
c) Odległość parkingu od 
siedziby danej jednostki

a) 60 pkt.,                        
b) 20 pkt.,                         
c) 10 pkt.                  
SUMA 90 pkt

a) 60 pkt.,                      
b) 20 pkt.,                     
c) 10 pkt.                
SUMA 90 pkt

Firma Usługowo-Handlowa  AUTO-
MOTO Piotr Sosna, ul. Zwycięstwa 

178, 43-178 Ornontowice

a) cena
b) Ilość miejsc parkingowych 
c) Odległość parkingu od 
siedziby danej jednostki

a) 42,09 pkt.,        
b) 6,67 pkt.,          
c) 10 pkt.           
SUMA 58,75 pkt

a) 59,04 pkt.,                
b) 8 pkt.,                       
c) 10 pkt.                
SUMA 77,04 pkt

U.R.B „SZYMBUD”
Szczepan Krzewicki,  ul. Turystyczna 

11 34-371 Ujsoły

a) cena
b) Ilość miejsc parkingowych 
c) Odległość parkingu od 
siedziby danej jednostki

a) 60 pkt.,             
b) 20 pkt.,            
c) 0 pkt.             
SUMA 80 pkt.

a) 60 pkt.,                      
b) 20 pkt.,                      
c) 0 pkt.                   
SUMA 80 pkt


