oznaczenie sprawy: ZP.271.6.2022

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

PROWADZONEGO

W

PROCEDURZE

ZAPYTANIA

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.
1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych

1. Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI
NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
Adres:
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
telefon: 41 276-09-00 faks (jeżeli dotyczy): 276-09-02
e-mail: starostwo@powiat.starachowice.pl
2. Przedmiot zamówienia
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych Powiatu Starachowickiego
na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
W ramach postępowania możliwe było składanie ofert częściowych:
nie
tak
Nazwa przedmiotu zamówienia - część nr :
3. Wartość
zamówienia 104 873.98 zł, co stanowi równowartość 23 548.14 euro
zamówień z podziałem na części:
.

zł,

co stanowi równowartość euro

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 27/04/2022 r. na podstawie Ilości usług wykonanych
w okresie 12 miesięcy 2021 zgodnie ze stawką określoną w formularzach cenowych firmy "Presto"
stanowiących załączniki do poprzedniego zapytania ofertowego.
4. Zaproszenie do składania ofert
W dniu 2022-04-28 r., poprzez przekazanie Zaproszenia do składania ofert, stanowiącym integralną część
niniejszego protokołu, zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:
Zakład Usługowy Auto - Holowanie, Mechanika Samochodowa Robert Woźniakowski
Podgórze 32 , 27-200 Starachowice
Presto s.c. Łukasz Domański, Piotr Gierczyński
ul. Aleja Wyzwolenia 74 , 27-200 Starachowice
Zakład usług Motoryzacyjnych Hubert Mysior
ul. Warszawska 14 , 26-110 Skarżysko - Kamienna
Posłowski Pomoc Drogowa
Posłowicka 37A , 25-146 Kielce
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Żabia 40 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5. Sposób i termin składania ofert
Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-05-06 r. o godz. 11:00
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Wymóg składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
tak
nie
6. Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
Nr oferty

1

Nazwa, adres wykonawcy
Presto s.c. Łukasz Domański, Piotr
Gierczyński
ul. Aleja Wyzwolenia 74
27-200 Starachowice

Cena oferty netto

Cena oferty brutto

69 821,00 zł

85 880,00 zł

7. Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Wykonawca w załączniku nr 1a – formularz cenowy – nie wycenił pozycji :
„Parkowanie pojazdów o dmc do 3,5 t (dotyczy 9 sztuk pojazdów o dmc do 3,5 t do których toczy się
postępowanie sądowe o przepadek pojazdu na rzecz powiatu)”.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Postępowanie prowadzili
Paweł Jędrzejczyk
imię i nazwisko

Sławomir Suszczewicz
imię i nazwisko

Sylwia Bartkiewicz-Nowak

......................................
podpis

............................
podpis

............................

imię i nazwisko

podpis

Jerzy Kubicki

............................

imię i nazwisko

podpis

Zatwierdzam:
STARACHOWICE dnia: 2022-05-11

Wicestarosta
/-/ Dariusz Dąbrowski
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