
                     

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

 
tel.: +48 91 4403424,  fax: +48 91 4403441, e-mail: mmaliszewska@ums.gov.pl 

   Znak: PO-II.260.7.20 Szczecin, dnia 19.05.2020 r. 
     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Remont oznakowania nawigacyjnego” 
 

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

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

Remont oznakowania nawigacyjnego:  1 200 000,00 zł 
Część I - Pomost do stawy górnej nabieżnika „Raduń”: 150 000,00 zł 
Część II - Stawa górna nabieżnika „Raduń”: 600 000,00 zł 
Część III - Stawa dolna nabieżnika „Raduń:  450 000,00 zł 

 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty: 
 

1. ANKRA SP. Z O.O. UL. INZYNIERSKA 44, 81-512 GDYNIA 
 
            CZĘŚĆ I 

 oferowana cena brutto: 90 000,00 zł  

 termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 2 roboty 

 gwarancja: 44 miesiące. 
 
CZĘŚĆ II 

 oferowana cena brutto: 480 000,00 zł  

 termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 2 roboty 

 gwarancja: 44 miesiące. 
     
           CZĘŚĆ III 

 oferowana cena brutto: 380 000,00 zł  

 termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 2 roboty 

 gwarancja: 44 miesiące. 
 
 

              2. KOWAL Filip Pietrusewicz ul. Ruda 9/1, 70-733 Szczecin 
 

            CZĘŚĆ I 

 oferowana cena brutto: 135 000,00 zł  

 termin realizacji zamówienia: 7 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 5 robót 

 gwarancja: 44 miesiące. 
 
CZĘŚĆ II 

 oferowana cena brutto: 525 000,00 zł  
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 termin realizacji zamówienia:30 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 2 roboty 

 gwarancja: 44 miesiące. 
     
           CZĘŚĆ III 

 oferowana cena brutto: 363 000,00 zł  

 termin realizacji zamówienia: 12 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 4 roboty 

 gwarancja: 44 miesiące. 
  
   3. ZAKŁAD USŁUG STOCZNIOWYCH I MOSTOWYCH SP. Z O.O.,  
       UL. CZORSZTYŃSKA 65, 71-201 SZCZECIN 

 
            CZĘŚĆ I 

 oferowana cena brutto: 87 684,40 zł  

 termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 3 roboty 

 gwarancja: 36 miesięcy. 
 
CZĘŚĆ II 

 oferowana cena brutto: 525 476,59 zł  

 termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 3 roboty 

 gwarancja: 36 miesięcy. 
     
           CZĘŚĆ III 

 oferowana cena brutto: 274 078,32 zł  

 termin realizacji zamówienia: 60 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 3 roboty 

 gwarancja: 36 miesięcy. 
 

      4. AQUA-NEKO Michał Kurczyński ul. Paproci 24A, 72-003 Dobra 
 

            CZĘŚĆ I 

 oferowana cena brutto: 125 568,00 zł  

 termin realizacji zamówienia: 30 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 5 robót 

 gwarancja: 44 miesiące. 
 
CZĘŚĆ II 

 oferowana cena brutto: 599 797,00 zł  

 termin realizacji zamówienia: 50 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 5 robót 

 gwarancja: 44 miesiące. 
     
           CZĘŚĆ III 

 oferowana cena brutto: 402 432,00 zł  

 termin realizacji zamówienia: 45 dni od przekazania placu budowy 

 doświadczenie zawodowe: 5 robót 

 gwarancja: 44 miesiące. 
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                                                                                                 Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 


