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Jelenia Góra, dnia 13 stycznia 2016 r. 
BZP.272.1.7.2015 
 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz dozór nad pojazdami nieodebranymi przez 
właścicieli w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

W dniu 13 stycznia 2016 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdzony został: 
1) w zakresie Części I zamówienia, polegającej na świadczeniu usług przechowywania na 

parkingu strzeŜonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art.130a 
ustawy Prawo o ruchu drogowym – wybór Oferty Nr 4, złoŜonej przez Serwis Samochodowy  

Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra, która spełnia wymogi 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną łączną ilość 
punktów w kryteriach oceny ofert (tj. 100 punktów), zaś zaproponowane ceny jednostkowe 
brutto za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeŜonym nie przekraczają wysokości opłat 
ustalonych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 r. – zgodnie z Uchwałą Nr XI/66/15 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usuwanie i parkowanie pojazdów, których uŜywanie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu 
drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Ponadto jest to jedyna waŜna,  
tj. niepodlegająca odrzuceniu, oferta złoŜona na tę część zamówienia; 

2) w zakresie Części II zamówienia, polegającej na świadczeniu usługi dozoru nad pojazdami 
nieodebranymi przez właścicieli w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia – wybór Oferty  
Nr 4, złoŜonej przez Serwis Samochodowy Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Kazimierskiego 5,  

58-503 Jelenia Góra, która spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i otrzymała najwyŜszą łączną ilość punktów (tj. 100) spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu w tej części zamówienia. 

   
Zamawiający jednocześnie informuje, Ŝe w przedmiotowym postępowaniu złoŜone zostały cztery 
n/w ofert: 
 

Oferta Nr 1 

F.H.U. „B & B” Konrad Brodacki 
ul. Karola Miarki 53, 58-500 Jelenia Góra 
Część II zamówienia: 
Zaoferowana cena jednostkowa brutto za dobę przechowywania pojazdu (bez względu na 
dopuszczalną masę całkowitą): 2,00 zł 
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 46,56 pkt 
Zaoferowany termin płatności: 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury Vat 
Ilość punktów przyznana za kryterium TERMIN PŁATNOŚCI – 4 pkt 
Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 50,56 pkt 
 

Oferta Nr 2 

MAX-HOL RATOWNICTWO DROGOWE POMOC DROGOWA Sandra Krajniak  
ul. Wiejska 82/2, 58-506 Jelenia Góra  
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Część II zamówienia: 
Zaoferowana cena jednostkowa brutto za dobę przechowywania pojazdu (bez względu na 
dopuszczalną masę całkowitą): 9,00 zł 
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 10,35 pkt 
Zaoferowany termin płatności: 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury Vat 
Ilość punktów przyznana za kryterium TERMIN PŁATNOŚCI – 4 pkt 
Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 14,35 pkt 
 

Oferta Nr 3 

RO-KO CAR SERVICE Sp. z o. o.  
ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra  
Część I zamówienia: 
Zaoferowane ceny jednostkowe brutto za kaŜdą dobę przechowywania pojazdów: 
1) rower lub motorower – 18,98 zł 
2) motocykl – 25,98 zł 
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 8,99 zł 
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 t do 7,5 t – 50,98 zł 
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 7,5 t do 16 t – 72,98 zł 
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 16 t – 133,98 zł 
Zaoferowany Upust I – liczony od ceny jednostkowej brutto za kaŜdą dobę przechowywania pojazdu 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w drugim miesiącu przechowywania (tj. po upływie 
pierwszego miesiąca przechowywania pojazdu do maksymalnie dwóch miesięcy przechowywania 
pojazdu) – 41 % 
Zaoferowany Upust II – liczony od zaoferowanej ceny jednostkowej brutto (zawierającej Upust I) za 
kaŜdą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w trzecim 
miesiącu przechowywania (tj. po upływie drugiego miesiąca przechowywania pojazdu do czasu 
odbioru pojazdu przez właściciela lub przekazania pojazdu wyznaczonemu podmiotowi) – 41 % 
Oferta nie podlega punktacji 
Część II zamówienia: 
Zaoferowana cena jednostkowa brutto za dobę przechowywania pojazdu (bez względu na 
dopuszczalną masę całkowitą): 1,00 zł 
Zaoferowany termin płatności: 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury Vat 
Oferta nie podlega punktacji 
 

Oferta Nr 4 

Serwis Samochodowy Sp. z o. o.  
ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra   
Część I zamówienia: 
Zaoferowane ceny jednostkowe brutto za kaŜdą dobę przechowywania pojazdów: 
1) rower lub motorower – 18,99 zł (1 pkt) 
2) motocykl – 25,99 zł (1 pkt) 
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 24,85 zł (75 pkt) 
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 t do 7,5 t – 50,99 zł (1 pkt) 
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 7,5 t do 16 t – 72,99 zł (1 pkt)  
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 16 t – 133,99 zł (1 pkt) 
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 80 pkt 
Zaoferowany Upust I – liczony od ceny jednostkowej brutto za kaŜdą dobę przechowywania pojazdu 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w drugim miesiącu przechowywania (tj. po upływie 
pierwszego miesiąca przechowywania pojazdu do maksymalnie dwóch miesięcy przechowywania 
pojazdu) – 41 % 
Ilość punktów przyznana za kryterium ZAOFEROWANY UPUST I – 10 pkt 
Zaoferowany Upust II – liczony od zaoferowanej ceny jednostkowej brutto (zawierającej Upust I) za 
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kaŜdą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w trzecim 
miesiącu przechowywania (tj. po upływie drugiego miesiąca przechowywania pojazdu do czasu 
odbioru pojazdu przez właściciela lub przekazania pojazdu wyznaczonemu podmiotowi) – 41 % 
Ilość punktów przyznana za kryterium ZAOFEROWANY UPUST II – 10 pkt 
Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 100 pkt 
Część II zamówienia: 
Zaoferowana cena jednostkowa brutto za dobę przechowywania pojazdu (bez względu na 
dopuszczalną masę całkowitą): 0,97 zł 
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 96 pkt 
Zaoferowany termin płatności: 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury Vat 
Ilość punktów przyznana za kryterium TERMIN PŁATNOŚCI – 4 pkt 
Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 100 pkt 

 


