
ZP-2380-533-17/309 /16/2017                                                                                                                            Katowice 01.02.2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części – postępowanie nr 6/2016”

W oparciu o art. 92 ust. 1 i ust. 2 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 6/2016 w wyniku którego dla:

Zadanie nr 3- Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów zabezpieczonych na koszt Policji zleconych
przez  jednostkę  KMP w  Mysłowicach  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:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Michał” Eugeniusz Janek ul. K. Szymanowskiego 14/5, 41-103 
          Siemianowice Śląskie.

uzasadnienie wyboru oferty:        Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując: cenę 15,99 zł brutto,  ilość miejsc 
      parkingowych: 50 i w ocenie kryteriów wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie nr 4- Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5t zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostkę
KMP w Mysłowicach 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: 4 i w ocenie kryteriów wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

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

wybrano ofertę 004 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „GULIWER” Marian Sitko ul. Zabrzańska 68 41-907 Bytom

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 24,60 zł brutto, ilość miejsc 
       parkingowych: 30 i w ocenie kryteriów wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Zadanie  nr 6-  Parkowanie  i  przechowywanie pojazdów o dmc powyżej  3,5 t  i  części  pojazdów zabezpieczonych  na koszt  Policji
zleconych przez jednostkę KMP w Piekarach Śląskich 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:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „GULIWER” Marian Sitko ul. Zabrzańska 68 41-907 Bytom

       

uzasadnienie wyboru oferty:         Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę proponując cenę: 28,00 zł brutto, ilość miejsc 
       parkingowych: 10 i w ocenie kryteriów wskazanych w SIWZ uzyskał ilość punktów – 100 pkt

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadania: 

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

Zadanie  nr 2- Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zabezpieczonych na koszt Policji zleconych 
przez jednostkę KPP w Lublińcu oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek 
całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta, na podstawie art. 93 ust 1 ustawy Pzp : ‘nie 
złożono żadnej oferty (..)”

     

2. Zestawienie złożonych ofert:



Nr oferty Wykonawca Kryterium

Zadanie nr 
1-KPP 
Lubliniec  do
3,5t. -           
6 600,00 zł.

Zadanie nr 
2-KPP 
Lubliniec 
pow. 3,5t. -    
1 000,00 zł.

Zadanie nr  3- 
KMP 
Mysłowice do 
3,5t.-                
6 600,00 zł.

Zadanie nr 4- 
KMP 
Mysłowice 
pow. 3,5t.-        
1 000,00 zł.

Zadanie nr 
5-KMP 
Bytom pow. 
3,5t.-             
1 000,00 zł.

Zadanie nr 6-
KMP Piekary
Śląskie pow. 
3,5 t.-             
1 000,00 zł.

001

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„GULIWER”  Marian  Sitko
ul.  Zabrzańska  68  41-907
Bytom

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x x x x

28,00 zł.
10 miejsc

parkingowych

002

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„GULIWER”  Marian  Sitko
ul.  Zabrzańska  68  41-907
Bytom

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x

24,60 zł.
30 miejsc

parkingowych 
x x x

003

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„GULIWER”  Marian  Sitko
ul.  Zabrzańska  68  41-907
Bytom

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x x x

24,60 zł.
30 miejsc

parkingowych
x

004
AGF Arkadiusz  Wróbel,  ul.
Ks. N. Bończyka 11 , 41-400
Mysłowice

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x

36,90 zł.
30 miejsc

parkingowych 

36,90 zł.
4 miejsca

parkingowe 
x x

005

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe  „Michał”
Eugeniusz  Janek  ul.  K.
Szymanowskiego  14/5  41-
103 Siemianowice Śląskie

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x

15,99 zł.
50 miejsc

parkingowych
x x x

3. Do niniejszego postępowania wpłynęło ogółem 5 ofert  (streszczenie i porównanie złożonych ofert)

Nr oferty Wykonawca Kryterium

Zadanie nr 
1-KPP 
Lubliniec  do
3,5t. -           
6 600,00 zł.

Zadanie nr 
2-KPP 
Lubliniec 
pow. 3,5t. -    
1 000,00 zł.

Zadanie nr  3- 
KMP 
Mysłowice do 
3,5t.-                
6 600,00 zł.

Zadanie nr 4- 
KMP 
Mysłowice 
pow. 3,5t.-        
1 000,00 zł.

Zadanie nr 
5-KMP 
Bytom pow. 
3,5t.-             
1 000,00 zł.

Zadanie nr 6-
KMP Piekary
Śląskie pow. 
3,5 t.-             
1 000,00 zł.

001

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„GULIWER”  Marian  Sitko
ul.  Zabrzańska  68  41-907
Bytom

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x x x x

90 pkt,
10 pkt. 
SUMA
100 pkt

002

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„GULIWER”  Marian  Sitko
ul.  Zabrzańska  68  41-907
Bytom

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x

 58,50 pkt,
6 pkt. 
SUMA

64,50 pkt

x x x

003

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„GULIWER”  Marian  Sitko
ul.  Zabrzańska  68  41-907
Bytom

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x x x

 90 pkt,
10 pkt. 
SUMA
100 pkt

x

004

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

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x

39 pkt.
6 pkt. 
SUMA
45 pkt

  90 pkt,
10 pkt. 
SUMA
100 pkt

x x

005

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe  „Michał”
Eugeniusz  Janek  ul.  K.
Szymanowskiego  14/5  41-
103 Siemianowice Śląskie

Cena
Ilość miejsc

parkingowych  
x x

  90 pkt,
10 pkt. 
SUMA
100 pkt

x x x

4. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
5. Z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa w przedmiotowym postępowaniu może zostać zawarta  
po upływie 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji.

Wykonano w 1 egz. J.K
wysłano wg rozdzielnika
e-mail oraz pocztą
oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


