
Szczecin, dnia 02.06.2022r.

Nr ZZ-2380- 49/22

informacja na Platformę zakupową

dotyczy:  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym bez

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonywanie

usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów zlecane przez jednostki Policji (KPP Kamień

Pom., KPP Stargard, KPP Pyrzyce, KPP Drawsko Pom., KPP Choszczno, KPP Goleniów,

KMP Szczecin, KPP Police)”

  Na podstawie art. 253 ust. 2  w związku z art.266 uPzp Zamawiający informuje o:

1)  rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej  oferty  dla  części  II  – KPP Stargard

(art. 253 ust. 1 pkt 1 uPzp) – złożonej przez Wykonawcę:

Holowanie „RADEK” 

Radosław Woźnicki

Strachocin 50

73-110 Stargard

za cenę  85.915,50 zł brutto.

a) Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta była jedyną złożoną w tej części postepowania, nie podlegała

odrzuceniu i  uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie.  Wykonawca, który złożył tę

ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 239 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XVI  SWZ i załączniku nr 8

do SWZ.

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część II, a także punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 253 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Wykonawca Liczba

punktów wg

kryterium

cena

Liczba punktów wg
kryterium czasu dojazdu

do wskazanego miejsca od
chwili otrzymania zlecenia

podany w minutach dla
pojazdów o DMC do 3,5t

włącznie  [D1}

Liczba punktów wg
kryterium czasu dojazdu

do wskazanego miejsca od
chwili otrzymania zlecenia

podany w minutach dla
pojazdów o DMC powyżej

3,5t  [D2]

Łączna 

liczba 

punktów

2 Holowanie „RADEK”

Radosław Woźnicki

Strachocin 50
73-110 Stargard
e-mail: holradek@wp.pl 

60,00 35,00 5,00 100,00

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.


