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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.  
Zadanie I - Usuwanie i przechowywanie rowerów, motorowerów, motocykli i innych pojazdów  
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne. 
Zadanie II - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., 
z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 
 
Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, Powiat 
Szydłowiecki zawarł z Wykonawcą - Zakładem Usług Motoryzacyjnych, Profesjonalny Serwis FIAT, 
Pomoc Drogowa, inż. Hubert Mysior z siedzibą w Skarżysku-Kamiennnej przy ul. Warszawska 14 
umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „Zadanie I – Usuwanie i przechowywanie rowerów, 
motorowerów, motocykli i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.,              
z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne”. 

Oferta Wykonawcy została złożona jako jedyna w miejscu i terminie wskazanym 
przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl.                 
M. Konopnickiej 7, pok. 100 (Kancelaria Starosty) do dnia 18 kwietnia 2013 r., do godz. 10:00. 

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki, oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny 
(100,00 pkt). 

Wykonawca na realizację Zadania I zaoferował cenę 33 654,50 zł brutto 
 
Powiat Szydłowiecki zawarł z Wykonawcą - Zakładem Usług Motoryzacyjnych, Profesjonalny Serwis 
FIAT, Pomoc Drogowa, inż. Hubert Mysior z siedzibą w Skarżysku-Kamiennnej przy ul. Warszawska 
14 umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „Zadanie II – Usuwanie i przechowywanie pojazdów    
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne”. 

Oferta Wykonawcy została złożona jako jedyna w miejscu i terminie wskazanym 
przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl.                  
M. Konopnickiej 7, pok. 100 (Kancelaria Starosty) do dnia 18 kwietnia 2013 r., do godz. 10:00. 

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki, oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny 
(100,00 pkt). 

Wykonawca na realizację Zadania II zaoferował cenę 21 267,00 zł brutto 
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