
 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

z siedzibą w Radomiu 
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59 
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Radom, dn. 27.03.2018r. 
ZP- 677 /18        

Egz. poj. 
 
WYKONAWCY  

 
INFORMACJA  

o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadania nr:  5, 8, 11, 13, 15, 19 
i unieważnienia postępowania na Zadania nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18 

 
w przetargu nieograniczonym  

„Usługa parkowania/przechowywania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt oraz 
innych pojazdów zleconych przez Policję do prowadzonych postępowań, z podziałem na: 

a) Parkowanie/przechowywanie rowerów, motocykli, pojazdów trójkołowych lub czterokołowych, 
pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 550 kg; 

b) Parkowanie/przechowywanie  pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T; 
c) Parkowanie/przechowywanie pojazdów samochodowych o DMC przekraczającej 3,5T, 

a nieprzekraczającej 16T, przyczep oraz naczep; 
d) Parkowanie/przechowywanie pojazdów samochodowych o DMC przekraczającej 16T; 
e) Przechowywanie części samochodowych, motocyklowych oraz depozytów na powierzchni 10m2”  

Nr sprawy 11/18 
 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejsze wybrane zostały: 
 
Zadanie nr 5 – KPP Łosice 
Oferta oznaczona nr 7 złożona przez 
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 
HADES Kinga Wierzbicka 
ul. Zygmunta Krasińskiego 1/2 
08-200 Łosice 
Cena oferty: 2.713,00zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla poj. O DMC do 3,5T: 20 
Odległość: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi:  0,2 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi:  0,2 km 
Oferta oznaczona nr 7 uzyskała maksymalną liczbę punktów (100pkt.) w trzech kryteriach oceny ofert. Cena 
oferty mieści się w środkach zamawiającego przeznaczonych na realizację zamówienia, w związku z 
powyższym  zamawiający wybrał na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą na Zadanie nr 5 
ofertę oznaczoną nr 7.  
 
 
Zadanie nr 8 – KPP Ostrów Mazowiecka 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: 
P.P.H.U. „ZADROGA“ Spółka Jawna 
W. Zadroga, G. Zadroga 
ul. Wesoła 8 
07-300 Ostrów Mazowiecka  
Cena oferty: 440,85zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla poj. O DMC do 3,5T: 50 



Odległość: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi:  3,1 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi:  3,1 km 
Oferta oznaczona nr 2 uzyskała maksymalną liczbę punktów (100pkt.) w trzech kryteriach oceny ofert. Cena 
oferty mieści się w środkach zamawiającego przeznaczonych na realizację zamówienia, w związku z 
powyższym  zamawiający wybrał na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą na 
Zadanie nr 8 ofertę oznaczoną nr 2.  
 
 
Zadanie nr 11 – KPP Pułtusk 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
POMOC DROGOWA, PARKING STRZE ŻONY,  
Łabęda Bożena,  
Kleszewo 54,  
06-100 Pułtusk 
Cena oferty: 1.554,72zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla poj. O DMC do 3,5T: 30 
Odległość: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi:  4,0 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi:  4,0 km 
Oferta oznaczona nr 1 uzyskała maksymalną liczbę punktów (100pkt.) w trzech kryteriach oceny ofert. 
Cena oferty przekracza środki finansowe Zamawiającego przeznaczone na realizację zamówienia  
o kwotę 334,72 złote, jednakże zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do ceny 
oferty najkorzystniejszej i w związku z powyższym wybrał na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako 
najkorzystniejszą na Zadanie nr 11 ofertę oznaczoną nr 1. 
 
 
Zadanie nr 13 – KPP Sochaczew 
Oferta oznaczona nr 8 złożona przez: 
Auto Mazovia Sp. z o.o. 
ul. Księcia Janusza 3 
96-500 Sochaczew 
Cena oferty: 8.024,52zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla poj. O DMC do 3,5T: 50 
Odległość: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi:  1,8 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi:  1,8 km 
Na Zadanie nr 13 wpłynęły dwie ważne oferty, podlegające porównaniu tj. oferta oznaczona nr 5 oraz oferta 
oznaczone nr 8.   
Oferta oznaczona nr 8 uzyskała największą liczbę punktów tj. 92,60 pkt. w trzech kryteriach oceny ofert. 
Cena oferty mieści się w środkach zamawiającego przeznaczonych na realizację zamówienia, w związku z 
powyższym  zamawiający wybrał w trybie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą na Zadanie nr 
13 ofertę oznaczoną nr 8. 
 
 
Zadanie nr 15  – KPP Sokołów Podlaski 
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: 
F.H.U. „HANUSZ” Tadeusz Hanusz 
ul. Kolejowa 42 
08-300 Sokołów Podlaski 
Cena oferty: 2.052,87zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla poj. O DMC do 3,5T: 20 
Odległość: 



− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 
administracyjnych gminy)  wynosi:  0,9 km 

− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 
Zamawiającego wynosi:  0,9 km 

Oferta oznaczona nr 3 uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w trzech kryteriach oceny ofert. 
Cena oferty mieści się w środkach zamawiającego przeznaczonych na realizację zamówienia, w związku z 
powyższym  zamawiający wybrał na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą na Zadanie 
nr 15 ofertę oznaczoną nr 3. 
 
 
 Zadanie nr 19  – KPP Żyrardów 
Oferta oznaczona nr 9 złożona przez: 
Pomoc Drogowa Wojciech Koziński 
ul. Piękna 36a 
96-300 Żyrardów 
Cena oferty: 1.924,95zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla poj. O DMC do 3,5T: 50 
Odległość: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi:  1,2 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi:  1,2 km 
Oferta oznaczona nr 9 uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt.) w trzech kryteriach oceny ofert. 
Cena oferty mieści się w środkach zamawiającego przeznaczonych na realizację zamówienia, w związku z 
powyższym  zamawiający wybrał na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą na Zadanie 
nr 19 ofertę oznaczoną nr 9. 
 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania: 
− Na Zadania nr 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18 zamawiający unieważnił postępowanie w trybie art. 93 

ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 
1579), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu.   

 
− Oferta oznaczona nr 4 złożona na Zadanie nr 1 została odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, 

gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w związku z powyższym 
zamawiający unieważnił postępowanie na Zadanie nr 1 w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 
89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 
1579). 

 
− Na Zadanie nr 9 zamawiający unieważnił postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4)  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) tj. cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Oferta oznaczona nr 6 złożona na Zadanie nr 9 uzyskała 100,00 punktów i uznana została jako 
najkorzystniejsza w trzech kryteriach oceny ofert, jednakże cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
środki zamawiającego o kwotę 2.420,00zł. 
 

 
 

BADANIE OFERT 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę brutto 236.242,82zł, w tym na Zadania: 
Zadanie nr 1 – KMP Płock 
ul. Kili ńskiego 8, 09-400 Płock     25.250,00zł 
 
Zadanie nr 2 – KPP Ciechanów 
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowskich 25, 06-400 Ciechanów  499,80zł 
 
Zadanie nr 3  – KPP Gostynin 
ul. 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin     7.257,00zł 
 



Zadanie nr 4  – KPP Grójec 
ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec     111.950,00zł 
Zadanie nr 5  – KPP Łosice 
ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice     3.012,30zł 
 
Zadanie nr 6  – KPP Maków Mazowiecki 
ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki    2.710,00zł 
 
Zadanie nr 7  – KPP Mława 
ul. Sienkiewicz 1, 06-500 Mława     26.928,50zł 
 
Zadanie nr 8  – KPP Ostrów Mazowiecka 
ul. Płk. K. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka   857,00zł 
 
Zadanie nr 9  – KPP Płońsk 
ul. 1 Maja 3, 09-100 Płońsk     3.455,00zł 
 
Zadanie nr 10  – KPP Przasnysz 
ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz     3.750,00zł 
 
Zadanie nr 11  – KPP Pułtusk 
ul. Rynek 23, 06-100 Pułtusk     1.220,00zł 
 
Zadanie nr 12  – KPP Sierpc 
ul. Kili ńskiego 24C 7, 09-200 Sierpc    4.572,00zł 
 
Zadanie nr 13  – KPP Sochaczew 
ul. Warszawska 23, 96-500 Sochaczew    16.199,10zł 
 
Zadanie nr 14  – KPP Szydłowiec 
ul. Kościuszki 194, 26-500 Szydłowiec    7.200,00zł 
 
Zadanie nr 15  – KPP Sokołów Podlaski 
ul. Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski    2.060,62zł 
 
Zadanie nr 16  – KPP Węgrów 
ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów    12.976,50zł 
 
Zadanie nr 17  – KPP Wyszków 
ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków    2.380,00zł 
 
Zadanie nr 18  – KPP Żuromin 
ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin    2.010,00zł 
 
Zadanie nr 19  – KPP Żyrardów 
ul. Chopina 4, 96-300 Żyrardów     1.955,00zł 
  
 
 
W terminie określonym przez Zamawiającego tj. do dnia 07.03.2018r. do godz. 10:30 wpłynęło dziesięć ofert 
(w tym oferta oznaczona nr 10 po terminie) następujących Wykonawców: 
 
Oferta oznaczona nr 1 
POMOC DROGOWA, PARKING STRZEŻONY 
Łabęda Bożena 
Kleszewo 54 
06-100 Pułtusk 
Zadanie nr 11 KPP Pułtusk 
Cena oferty: 1.554,72zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 30 



Parking zlokalizowany: Kleszewo 54, 06-100 Pułtusk  
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi : 4,0 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi : 4,0 km 
 
 
Oferta oznaczona nr 2 
P.P.H.U. „ZADROGA“ Spółka Jawna 
W. Zadroga, G. Zadroga 
ul. Wesoła 8 
07-300 Ostrów Mazowiecka  
Zadanie nr 8 KPP Ostrów Mazowiecka 
Cena oferty: 440,85zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 50 
Parking zlokalizowany: ul. Wesoła 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi : 3,1 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi : 3,1 km 
 
 
Oferta oznaczona nr 3 
F.H.U. „HANUSZ” Tadeusz Hanusz 
ul. Kolejowa 42 
08-300 Sokołów Podlaski 
Zadanie nr 15 KPP Sokołów Podlaski 
Cena oferty: 2.052,87zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 20 
Parking zlokalizowany: ul. Kolejowa 42, 08-300 Sokołów Podlaski 
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi : 0,9 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi : 0,9 km 
 
 
Oferta oznaczona nr 4 
Zakład Usług Mechaniki Pojazdowej 
„DIAGMER” Jerzy Pietrzak 
Niesłuchowo 10 
09-470 Bodzanów 
Zadanie nr 1 KMP Płock 
Cena oferty: 17.400,00zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 30 
Parking zlokalizowany: Niesłuchowo 10, 09-470 Bodzanów 
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi : 19,3 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi : brak  
 
 

Oferta oznaczona nr 5 



P.P.H.U. „TRANS-PARTNER” s.c. 
Bogdan Pastuszko, Tomasz Pastuszko 
Sielice 25A 
96-500 Sochaczew 
Zadanie nr 13 KPP Sochaczew 
Cena oferty: 9.691,00zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 80 
Parking zlokalizowany: Sielice 25A, 96-500 Sochaczew 
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi : 7,6 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi : 7,6 km  
 
 
Oferta oznaczona nr 6 
Przedsiębiorstwo „TRANSPOL” s.c. Przemysław Kurnicki, Halina Kurnicka 
ul. Młodzieżowa 47 
09-100 Płońsk 
Zadanie nr 9 KPP Płońsk 
Cena oferty: 5.875,00zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 35 
Parking zlokalizowany: ul. Młodzieżowa 47, 09-100 Płońsk 
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi : 2,3 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi : 2,2 km  
 
 
Oferta oznaczona nr 7 
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 
HADES Kinga Wierzbicka 
ul. Zygmunta Krasińskiego 1/2 
08-200 Łosice 
Zadanie nr 5 KPP Łosice 
Cena oferty: 2.713,00zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 20 
Parking zlokalizowany: ul. Krasińskiego 1 
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi : 0,2 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi : 0,2 km  
 
 
Oferta oznaczona nr 8 
Auto Mazovia Sp. z o.o. 
ul. Księcia Janusza 3 
96-500 Sochaczew 
Zadanie nr 13 KPP Sochaczew 
Cena oferty: 8.024,52zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 50 
Parking zlokalizowany: ul. Księcia Janusza 3, 96-500 Sochaczew 
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 



− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 
administracyjnych gminy)  wynosi : 1,8 km 

− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 
Zamawiającego wynosi : 1,8 km  

 
 
Oferta oznaczona nr 9 
Pomoc Drogowa Wojciech Koziński 
ul. Piękna 36a 
96-300 Żyrardów 
Zadanie nr 19 KPP Żyrardów 
Cena oferty: 1.924,95zł 
Ilość oferowanych miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T: 50 
Parking zlokalizowany: ul. Przemysłowa 8, 96-300 Żyrardów 
Odległość parkingu (najkrótsza z proponowanych tras obliczona za pomocą strony internetowej 
www.mapasamochodowa.com.pl),  mierzona: 
− od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)  wynosi : 1,2 km 
− od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego wynosi : 1,2 km  
 
 
Oferta oznaczona nr 10 
Oferta oznaczona nr 10 złożona przez TRANS-SERWIS Teresa Bukowska ul. Kolejowa 16, 06-500 Mława 
wpłynęła po terminie tj. w dniu 07.03.2018r. o godz. 12:55.  
Zamawiający w trybie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp (DZ. U. z 2017r. poz. 1579) niezwłocznie zwrócił wykonawcy 
ofertę, która została złożona po terminie.   
 
 

WYLICZENIE I PRZYZNANIE OFERTOM PUNKTACJI  
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla każdego zadania na podstawie kryteriów: 
I. cena ( C ) oferty brutto z wagą – 60 %, 
II.  ilość oferowanych miejsc parkingowych ( M ) z wagą– 20 %,  
III.  odległość parkingu od siedziby KMP/KPP/KP ( O) z wagą – 20%,   
 
 
I. KRYTERIUM C - CENA OFERTY BRUTTO będzie liczona dla każdego zadania zgodnie z poniższym 

wzorem: 
       C = najniższa cena z ważnych ofert / cena badanej oferty x 60 pkt. 
 
II. KRYTERIUM M - ILO ŚĆ OFEROWANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH  dla pojazdów 

samochodowych o DMC do 3,5T będzie liczona dla każdego zadania zgodnie z poniższym wzorem: 
M = ilość miejsc parkingowych badanej oferty / największa ilość miejsc parkingowych z ważnych ofert x 20 
pkt. 
 

III.  KRYTERIUM O – ODLEGŁO ŚĆ PARKINGU OD SIEDZIBY KMP/KPP/KP - miejsce 
wykonywania usługi musi znajdować się w granicach administracyjnych gminy właściwej 
KMP/KPP/KP dla której świadczone będą usługi parkowania/przechowywania (najkrótsza z 
proponowanych tras obliczana za pomocą strony internetowej www.mapapolskisamochodowa.com.pl  

 
Wykonawca w Formularzu ofertowym podał: 
− odległość od siedziby Zamawiającego  do miejsca, gdzie będzie świadczona usługa (w granicach 

administracyjnych gminy)   
− oraz od miejsca gdzie będzie świadczona usługa (w granicach administracyjnych gminy)  do siedziby 

Zamawiającego.  
Zamawiający zsumuje obydwie odległości, a następnie podzieli przez dwa i tę liczbę kilometrów przyjmie  
do wyliczenia i przyznania punktów.  
do 5 km   – 20 pkt. 
powyżej 5 km do 10 km – 10 pkt. 



powyżej 10 km do 15 km – 5 pkt. 
powyżej 15 km  – 0 pkt.  
 
Łączna liczba punktów na poszczególne Zadania:   
P = C + M + O 
gdzie: 
P – Suma punktów badanej ważnej oferty dla danego zadania 
C – cena oferty brutto – 60 pkt. 
M – ilość oferowanych miejsc parkingowych – 20 pkt. 
O – odległość parkingu od siedziby KMP/KPP/KP – 20pkt. 
 
Ocena ofert: 

Nr 
Zadania 

Środki 
przeznaczone 
przez 
zamawiającego 
na realizację 
zamówienia  
brutto (w zł.) 

Numer 
oferty 

Cena oferty 
brutto 
(w zł.) 

Liczba 
punktów za I 
kryterium tj. 
cena 
 (maks. 60 
pkt.) 

Liczba punktów 
za II kryterium 
tj. ilość 
oferowanych 
miejsc 
parkingowych 
dla poj. O DMC 
do 3,5T 
 (maks. 20 pkt.) 

Liczba 
punktów za III 
kryterium tj. 
odległość 
parkingu od 
jednostki 
(maks. 10 pkt.) 

Łączna 
liczba 
punktów za 
trzy kryteria 

5 3.012,30 7 2.713,00 60,00 20,00 20,00 100,00 
8 857,00 2 440,85 60,00 20,00 20,00 100,00 
9 3.455,00 6 5.875,00 60,00 20,00 20,00 100,00 
11 1.220,00 1 1.554,72 60,00 20,00 20,00 100,00 

13 16.199,10 
5 9.691,00 49,80 20,00 10,00 79,80 
8 8.024,52 60,00 12,60 20,00 92,60 

15 2.060,62 3 2.052,87 60,00 20,00 20,00 100,00 
19 1.955,00 9 1.924,95 60,00 20,00 20,00 100,00 

 
                            Z poważaniem 
                  KIEROWNIK 
        Sekcji Zamówień Publicznych 
                        KWP z siedzibą w Radomiu 
                        /-/ z up. mgr Paweł Kęsiak 
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