
                              

 

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

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 

   Znak: PO-II.260.19.20 Szczecin, dnia 13 lipca 2020 r.  
     

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Ustalenie linii brzegu wzdłuż wybrzeża morza 

Bałtyckiego dla powiatów kołobrzeskiego koszalińskiego i sławieńskiego ”  

 
 

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. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający, przekazuje informację                           
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

329 959,80 zł brutto 
w tym na  część I  –    90 577,20 

część II  –   97 047,00 
część III – 142 335,60 

 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty  
 

 
1. NAVI-GLOB Sp. z o.o., ul. Wylotowa 87D/U2, 78-100 Kołobrzeg,     

 

Część I – powiat kołobrzeski  

 oferowana cena brutto: 90 897,00 zł brutto 

 doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia : 1 usługa  
 

Część II – powiat koszaliński   

 oferowana cena brutto: 97 047,00 zł brutto 

 doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia : 1 usługa 

 

Część III – powiat sławieński   

 oferowana cena brutto: 137 125,00 zł brutto 

 doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia : 1 usługa 

 

 

2. PRACOWNIA GEODEZYJNA BARTOSZ KOCZARA,  
ul. Mazowiecka 24F/9, 78-100 Kołobrzeg  

 

Część I – powiat kołobrzeski  
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 oferowana cena brutto: 68 191,20 zł brutto 

 doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia : 4 usługi  

 
 

3. GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,  
 
Część I – powiat kołobrzeski  

 oferowana cena brutto: 89 790,00 zł brutto 

 doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia : 3 usługi  

 
 

4. KA-RO ROMAN BORNUS, ul. Myśliborska 98 E/149, 03-185 Warszawa 
 

Część I – powiat kołobrzeski  

 oferowana cena brutto: 268 632,00 zł brutto 

 doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia : 4 usługi  
 

Część II – powiat koszaliński   

 oferowana cena brutto: 287 820,00 zł brutto 

 doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia : 4 usługi 
 

Część III – powiat sławieński   

 oferowana cena brutto: 422 136,00 zł brutto 

 doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia : 4 usługi 
 
 
 
 

 
        

Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 


