
Łódź, dnia 10.08.2022 r.
IRiD.272.2.1.2022

INFORMAUA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA DOT. UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
pn. „ Wykonywanie usług usuwania pojazdów z dróg powiatu łódzkiego wschodniego i ich

przechowywania na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym."

W wyznaczonym terminie , tj. do 5 sierpnia do godziny 14°° wpłynęły dwie oferty:
l) oferta Nr l złożona przez PHU JANPOLJan Bandos, POMOC DROGOWA, Kruszów

ul. Trybunalska 32 - wpłynęła 4 sierpnia 2022 r. godz. 1225
2) oferta Nr 2 złożona przez F.H.U. „LUK-POL" Lucjan Plich, 97-200 Tomaszów Maź.

ul. Spacerowa l - wpłynęła 5 sierpnia 2022 r. o godz. 1343
Zamawiający w Formularzu ofertowym prosił o przedstawienie oferowanej stawki

opłaty za wykonanie usług związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów
usuniętych z dróg powiatu łódzkiego wschodniego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o
ruchu drogowym. Dla celów obliczenia ceny oferty i porównania ofert Zamawiający przyjął
wartości:

- dla usuwania: 40 km (dojazd na miejsce odbioru pojazdu oraz transport na parking
Wykonawcy),

- dla przechowywania: 20 dób pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51.
Porównanie ofert przedstawia się następująco:

L.p. Nazwa firmy Stawka opłat

Usunięcie
(zł/ km
netto)

Przechowa-
nie

(zł/doba
netto)

Obliczenie ceny oferty wg ust.
9 pkt l ogłoszenia

l. P.H.U.JANPOLJanBandos 5,00 15,00 Usunięcie:
5,00 x 40 km = 200,00 zł
Przechowywanie:
15,00 x 20 dób = 300,00 zł
Razem: 500,00 zł

2. F.H.U. LUK - PÓL Lucjan
Plich

7,50 26,00 Usunięcie:
7,50 x 40 km = 300,00 zł
Przechowywanie:
26,00 x 20 dób = 520,00 zł
Razem: 820,00 zł



Mając powyższe na uwadze. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą Nr 1936/2022
z dnia 10 sierpnia 2022 r. „w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego i przechowywania na parkingu strzeżonym wykonawcy", zatwierdził wybór
oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą, który zaoferował niższą ofertę
(oferta nr l). INSPEKTOR
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Krzysztof Pietnko

Przewodniczący Komisji Przetargowej


