
                     

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

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/19/11 Szczecin, dnia  17.06.2011. 
    
  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Budowę przyłącza światłowodowego w relacji Urząd Morski w Szczecinie, 
pl. Batorego 4 – Brama Portowa ” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/19/11 
 
 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759)  Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 

Budow ę przył ącza światłowodowego w relacji Urz ąd Morski w Szczecinie,  
pl. Batorego 4 – Brama Portowa 

 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty 
 

1. BESTEL  Sp. z o.o. 
 ul. Gajowa 4 
 85-087 Bydgoszcz 
  

z oferowaną ceną brutto:   63 789,63 zł   
 

2. CELLCO COMMUNICATIONS Sp. z o.o. 
 ul. Zamiejska 12 
 70-832 Szczecin 
    z oferowaną ceną brutto: 135 300,00 zł  
 
3. TELGOM Sp. z o.o. 
 SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE 
 ul. Sosnowa 6A 
 71-468 Szczecin 
    z oferowaną ceną brutto:   80 916,74 zł  
 

 

Zamawiający postanowił: 
 
Odrzucić ofertę nr 2 złożoną przez CELLCO COMMUNICATIONS Sp. z o.o., ul. Zamiejska 12,  
70-832 Szczecin, na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, - Zamawiający odrzuca ofertę 
jeżeli jej treść jest nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp. 
 W ofercie Wykonawcy brak kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z przedmiarem robót 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, co wymagane było przez Zamawiającego zgodnie z 
zapisem w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2 SIWZ.  
 
Wybrać ofertę nr 1 złożoną przez: 
 
BESTEL  Sp. z o.o. 
ul. Gajowa 4 
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85-087 Bydgoszcz 
  

z oferowaną ceną brutto:   63 789,63 zł   
  

 
 

Uzasadnienie wyboru: 
 
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, oraz jest 
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759)  
Kryterium oceny ofert stanowiła najniższa cena brutto – 100%. 
Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych 
postępowaniach. 
        
Równocześnie zwracamy się z prośbą o kontakt wyłonionego Wykonawcy z Zamawiającym 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w celu 
uzgodnienia terminu podpisania umowy.  

 
 
 
 

 


