
                     

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

 
tel.: +48 91 4403 523 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

  Znak : P- II – 370/ ZZP-3/29/09    Szczecin, dnia 5 listopada 2009 r. 
 

    
 Według rozdzielnika  

 
dotyczy :postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie 
remontu przyłącza energetycznego światła nawigacyjnego na północnym cyplu Wyspy Mielin 
oraz montaŜ zasilania buforowego urządzeń nawigacyjnych na obiektach nawigacyjnych 
Wyspy Mielin zgodnie z projektem technicznym,  P- II – 370/ ZZP-3/29/09 
                                                                                              
Zamawiający informuje, Ŝe w niniejszym postępowaniu, w wyznaczonym terminie wpłynęły 
cztery  oferty : 
 
1. ELNET 
ul. Kołłątaja 29/7, 71-525 Szczecin 
- Cena z transportem wodnym do przewozu i asekuracji pracowników –  78 886,27 
- Cena bez transportu wodnego do przewozu i asekuracji pracowników – 76 086,27 
 

2.  PPHU  ELWA SJ 
ul. Bema 5, 73-100 Stargard Szczeciński 
- Cena z transportem wodnym do przewozu i asekuracji pracowników -104 332,07 
- Cena bez transportu wodnego do przewozu i asekuracji pracowników – 99 844,07 
 
3. ENERGOTEL Sp. z o.o., 
ul. Kwidzyńska 4, 70-851 Szczecin 
- Cena z transportem wodnym do przewozu i asekuracji pracowników – 97 908,66 
- Cena bez transportu wodnego do przewozu i asekuracji pracowników - 89 108,66 
 
4. ZUP IREX S.C. 
 ul. Księcia Warcisława I 1b, 71-667 Szczecin 
- Cena z transportem wodnym do przewozu i asekuracji pracowników – 135 000,00 
- Cena bez transportu wodnego do przewozu i asekuracji pracowników – 130 975,00 
 
Zamawiający, na mocy art. 24 ust.2 pkt 3  wykluczył  z postępowania firmę  ELNET 
ul. Kołłątaja 29/7, 71-525 Szczecin,– w ofercie  brak pracy o wartości minimum 100 tys. ( 
SIWZ Rozdz. V ust.1.pkt 4 ), a Wykonawca nie złoŜył dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie i zgodnie z art. 89 
ust. 1 pkt 1 i 2 oferta została odrzucona.  
 
Zamawiający wybrał  ofertę Nr 3 - ENERGOTEL Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 4, 
70-851 Szczecin, za kwotę 97 908,66 
  
 
Uzasadnienie wyboru: 
 
PowyŜsza oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ, oraz jest 
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Kryterium oceny 
ofert stanowiła najniŜsza cena brutto.  
 


