
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak : PO - II – 370/ZZP-3/5/09    Szczecin, dnia 20 maja 2009 r. 
 
 
 
 
  

Wg rozdzielnika 
 

 

dotyczy :  post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont  st ałych znaków 
nawigacyjnych: stawa światła sektorowego „BABINA”, stawa górna nabie Ŝnika 
„KR ĘPA”, stawa dolna nabie Ŝnika „KR ĘPA”, Nr sprawy: PO-II-370/ZZP-3/5/09. 

Informuję , Ŝe w przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło 
pięć  ofert: 

1. Zakład Usługowo – Handlowy A Kawulski, ul. Kasztanowa 3, 84-300 
LĘBORK;  

     za kwotę brutto  - 409 767,93 zł, 

2. GROT Sp. z o.o., ul. Gdańska 36, 84-300 LĘBORK; 

      za kwotę brutto - 439 572,23 zł, 

3. POLWAR S.A., ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk; 

za kwotę brutto – 614 770,05zł, 

     4. NAVIKON PAINT Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 1A, 71-656 SZCZECIN; 

          za kwotę brutto -  515 000,00 zł, 

     5. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „TRYGŁAW” Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 1,  

         72-010 POLICE; 

          za kwotę brutto – 464 466.25 zł.  

Po dokonaniu badania i oceny złoŜonych ofert, dokonano wyboru oferty Nr 1 ,    
za kwotę brutto 409 767,93 zł. 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania opisane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

Jednocześnie informuję, Ŝe w postępowaniu odrzucono ofert ę Nr 5, 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „TRYGŁAW” Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 1, 72-010 
POLICE na mocy art. 89 ust.1 pkt. 2– Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli  jej treść nie 
odpowiada treści SIWZ. 

Wykonawca w kosztorysie ofertowym dot. stawy światła sektorowego „BABINA” w 
poz. 25 zamiast 20.00 m² uwzględnił  69.51 m²; w poz. 26 powinno być 46.51 m² jest 
69.51 m²; w poz. 27 powinno być 43.00 m² jest 69.51 m². 
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W kosztorysie ofertowym dot. stawy dolnej nabieŜnika „KRĘPA” w poz. 39 nie 
wpisano wartości, w poz. 43 dokonano wpisu, który nie dotyczy stawy dolnej 
nabieŜnika „KRĘPA”, poz. 44 wpisane prace nie były przewidywane w ksiąŜce 
przedmiarów, w poz. 46 powinno być 15.50 m² jest 232.00 m², w poz. 47 powinno 
być 132.60 m² jest 108.74 m². 

W kosztorysie ofertowym dot. stawy górnej nabieŜnika „KRĘPA” w poz. 41 powinno 
być 28.70 m² jest 9.70 m². 

 

Dziękuję za złoŜenie ofert w przedmiotowym postępowaniu i zapraszam do udziału w 
kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Równocześnie zwracam się z prośbą o kontakt wyłonionego Wykonawcy z 
Zamawiającym, w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od daty otrzymania niniejszego 
zawiadomienia, w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy. 

 

 

            
 
                                                                                                     Z powaŜaniem      
 
                                                                  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                                   Andrzej Borowiec 
 
Do wiadomości: 

1. Zakład Usługowo – Handlowy A Kawulski, ul. Kasztanowa 3, 84-300 
LĘBORK, 

2. GROT Sp. z o.o., ul. Gdańska 36, 84-300 LĘBORK, 

3. POLWAR S.A., ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk, 

     4.   NAVIKON PAINT Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 1A, 71-656 SZCZECIN, 

     5.   Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „TRYGŁAW” Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 1,  

           72-010 POLICE; 

     6.   BON-n, 
     7.   a/a. 
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