
 
Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego – badań skanowania magnetycznego wraz z raportem dla potrzeb realizacji 

Projektu  „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”   
 

 

URZĄD MORSKI tel.: +48 91 4342474 

W SZCZECINIE fax: +48 91 4344656 

Plac Stefana Batorego  4 e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

70-207 Szczecin www.ums.gov.pl   

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( j. t. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm) Zamawiający, przekazuje informację              
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na: 
 

Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego – badań skanowania magnetycznego wraz z 
raportem dla potrzeb realizacji Projektu  „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-

Szczecin do głębokości 12,5 m”   

 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

20 552 000,00  zł brutto 
 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert: 
 

 
1. UXO MARINE S.A., ul. Szkolna 72, 43-230 Goczałkowice Zdrój 

 
 

 oferowana cena brutto: 1 842 476,00 zł brutto 
 

 doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ilość 
wykonanych interpretacji badań ferromagnetycznych o powierzchni nie 
mniejszej niż 50 ha) - 6 

 

 termin wykonania zamówienia: 90 dni od podpisania umowy 
  

2. Clinton Marine Survey, Bror Nilssons Gata 5, 417 55 Gothenburg, Szwecja 
 

  oferowana cena brutto: 1 850 000,00 zł brutto 
 

 doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ilość 
wykonanych interpretacji badań ferromagnetycznych o powierzchni nie 
mniejszej niż 50 ha): 4 

 

 termin wykonania zamówienia: 90 dni od podpisania umowy 
 

3. Konsorcjum:  
Lider -  Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., ul. Dicmana 
62, 81-109 Gdynia, 
Członek Konsorcjum – Instytut Morski w Gdańsku, ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk 

  
 

 oferowana cena brutto: 4 244 186,00 zł brutto 
 



 

 

 

     

 doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ilość 
wykonanych interpretacji badań ferromagnetycznych o powierzchni nie 
mniejszej niż 50 ha): 7 

 

 termin wykonania zamówienia: 120 dni od podpisania umowy 
 
    4. Grupa Geofusion Sp. z o.o., ul. Józefa Szarego 2, 31-047 Kraków 

 
-    oferowana cena brutto: 2 917 253,70 zł brutto 
 

 doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ilość 
wykonanych interpretacji badań ferromagnetycznych o powierzchni nie 
mniejszej niż 50 ha): 6 

 

 termin wykonania zamówienia: 90 dni od podpisania umowy 
 

5. Sea Terra Geophysik & Kampmittel Dienstleistungen GmbH, An der Tritt 21,  
     16348 Wandlitz, Niemcy 

 
 

-    oferowana cena brutto: 4 741 220,00 zł brutto 
 
-   doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ilość 
    wykonanych interpretacji badań ferromagnetycznych o powierzchni nie 

                      mniejszej niż 50 ha): 4 
 
-    termin wykonania zamówienia: 89 dni od podpisania umowy 

 
  6. Meritaito Oy/Ltd, PL 111, Porkkalankatu 5, 00181 Helsinki, Finlandia 
 

 -    oferowana cena brutto: 3 040 000,00 zł brutto 
 
-   doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (ilość  
    wykonanych interpretacji badań ferromagnetycznych o powierzchni nie   
    mniejszej niż 50 ha): 6 
 
-    termin wykonania zamówienia: 90 dni od podpisania umowy 

 
 

 


