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Znak: PO-II - 370/ZZP-3/57/17 Szczecin, dnia  27.03.2018 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
               nieograniczonego na „Działania informacyjno-promocyjne dla Inwestycji pod nazwą:  
              Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających nr sprawy PO-II-370/ZZP- 
             3/57/17  
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp, Zamawiający zawiadamia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na :  

Działania informacyjno-promocyjne dla Inwestycji pod nazwą:  

              Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających 

 
Jako jedyny ofertę złożył następujący Wykonawca: 
 

MT Partners Maciej Cylupa, Tomasz Szymański spółka jawna 

ul. Kościuszki 22/1 

44-100 Gliwice 

 

część I  

 oferowana cena brutto: 1 586 700,00 zł brutto 

 doświadczenie  Specjalisty nr 1 -Kierownik Zespołu –  usługi dodatkowe ponad 
maksymalną ilość (4) określone w kryterium oceny ofert 

część II  
        –    unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 – Nie wpłynęła żadna oferta na tę      
                część postępowania  

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
 
Wykonawca złożył ofertę, zgodna z wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i uzyskał największą ilość punktów w kryteriach odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego.  
 
Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty z informacją o wykluczeniu Wykonawców, 
odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty 
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Numer 
oferty 
 
 

 
 
 
Nazwa firmy adres 

 
 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Miejsce w 
rankingu ofert 

 

 
I kryterium 

cena 
(waga 0,60 ) 

 

 
II kryterium 

Doświadczenie  
Osoby wyznaczonej 

do realizacji 
zamówienia 
(waga 0,40) 

 
 

Łączna 
punktacja 

(kolumna 3+4) 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

 

MT Partners  
Maciej Cylupa, 
Tomasz Szymański 
spółka jawna 
ul. Kościuszki 22/1 
44-100 Gliwice 

 
 
 

60,00 pkt 

 
 
 

40,00 pkt 

 
 
 

100,00 pkt 

 
 
 
I 

 

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust.2 pkt.1 P.z.p., po 

którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 1 

dnia  od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

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 1 dzień od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w celu 

uzgodnienia terminu podpisania umowy.  

 

   Zatwierdził  

    Dyrektor  

Urzędu Morskiego w Szczecinie  

 

    Wojciech Zdanowicz 

  


