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STRONA INTERNETOWA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Remont jednostki pływ. MALWINA w celu
odnowienia klasy PRS ” nr sprawy PO.II.370.9.19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont jednostki pływ. MALWINA w celu odnowienia klasy PRS

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Marco Service Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin
- oferowana cena brutto: 150 350,00 zł
- termin wykonania zamówienia: 24 dni od dnia udostępnienia jednostki
- okres gwarancji: 18 miesięcy
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium cena oraz
kryterium klauzule fakultatywne.

Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z
poszczególne ofert.
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Marco Service Sp. z o.o.,
ul. Władysława IV 1, 70651 Szczecin

60,00 pkt

10,00 pkt

10,00 pkt

80,00 pkt

I

48,11 pkt

10,00 pkt

20,00 pkt
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Konsorcjum firm:
- ZRUO Sp. z o.o. ul. B.
Krzywoustego 1A,
81-035 Gdynia,
- „Szkuner” Sp. z o.o. ul.
Portowa 22,
84-120 Władysławowo;

Konsorcjum firm:
78,11 pkt

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych Art.94 ust.1 pkt 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta, jest termin 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
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
celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz
/podpisano podpisem kwalifikowanym/
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