Sławno, dnia 6 grudnia 2017r.
Znak sprawy KD.540.41.2017.I
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
od 14.000 euro netto do 30.000 euro netto

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi
oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym zgodnie z art.130a ustawy Prawo o ruchu
drogowym - okres trwania umowy od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r..

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10 listopada 2017r. na kwotę netto 125.000,00
zł, co stanowi równowartość 29.940,84 euro netto ( 1 euro= 4,1749 zł ).

3. W dniu 15 listopada 2017r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem
ofertowym:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

1

AUTOTRANS Lucjan Szewczuk

ul. Witosa 8, 76 – 251Kobylnica

2

F.T.H.U. DRAJWER Piotr Szafran

ul. Towarowa 4, 83 – 400 Kościerzyna

3

Pomoc Drogowa Marek Okuniewicz

ul. Kościelna 17, 75 – 900 Koszalin

4

KAVICAR Pomoc drogowa,
ratownictwo drogowe

5

Firma Adkonis, całodobowa pomoc drogowa, ul. Grottgera 4, 76 – 200 Słupsk
stacja demontażu pojazdów

6

Wojciech
Walczak
Auto
Serwis ul. Armii Krajowej 15, 76 – 100 Sławno
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

7

Auto – Serwis Małachowski – Sklep – ul. Dworcowa 13, 76 – 100 Sławno
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

holowanie, ul. Koszalińska 67, 75 – 900 Koszalin

4. W dniu 15 listopada 2017r. na stronie internetowej urzędu ( www.powiatslawno.pl )
opublikowano zaproszenie do składania ofert na wykonywanie przedmiotowej usługi jak
również umieszczono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie.

5. Wpłynęła jedna oferta przedsiębiorcy - AUTOTRANS Lucjan Szewczuk, ul. Witosa 8,
76 – 251 Kobylnica.

6. W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie przedsiębiorcy
- AUTOTRANS Lucjan Szewczuk, ul. Witosa 8, 76 – 251 Kobylnica za cenę
127.950,75 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
złotych 75/100 ) - kwota wynikająca z zakładanych w kosztorysie ofertowym ilości
usuniętych i przechowywanych pojazdów.

7. Uzasadnienie wyboru: wpłynęła tylko jedna oferta na wykonywanie usług będących
przedmiotem zamówienia. Przedsiębiorca składający ofertę świadczy aktualnie dla powiatu
usługi w zakresie będącym przedmiotem zamówienia na podstawie umowy nr 140/2014
z dnia 17 grudnia 2014r. Współpraca z przedsiębiorcą przebiegała prawidłowo i nie
wnoszono uwag co do świadczonych usług.

8. Postępowanie prowadził/a: Ewa Madalińska – Marciniak – Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Dróg.

ZATWIERDZAM
……………………………………………
podpis kierownika jednostki

