
                     

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

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 

Znak: PO -II - 370/ZZP-3/11/10 Szczecin, dnia 09.07.2010. 
       
 
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawę trzech samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t, ze skrzynią ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby Urzędu Morskiego w 
Szczecinie”  nr sprawy: PO-II-370/ZZP-3/11/2010 
 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)  Urząd Morski w Szczecinie 
ogłasza wynik  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : 
 
Dostaw ę trzech samochodów ci ęŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 
ze skrzyni ą ładunkow ą i przewozu 7 osób na potrzeby Urz ędu Morskiego  
w Szczecinie” 
 
W przedmiotowym postępowaniu złoŜono trzy oferty: 
 

1. REN-CAR SP. Z O.O. 
UL. GLIWICKA 190 
44-207 RYBNIK 

z oferowaną ceną brutto:  312 000,00 zł   
 
     2.   EURO-CAR SP. Z O.O. 
 AUTORYZOWANY DEALER 
 UL. OWSIANA 13 
 81-020 GDYNIA 

z oferowaną ceną brutto:  318 764,04 zł   
 
     3.   BEMO MOTORS SP. Z O.O. 

UL. MOGILEŃSKA 50, 61-044 POZNAŃ 
ODDZIAŁ 4 
USTOWO 56, 70-001 SZCZECIN 

 
z oferowaną ceną brutto: 322 080,00 zł   

 
      

 
Zamawiający postanowił:  
 
Wybrać ofertę nr 1 złoŜoną przez: 
 

REN-CAR SP. Z O.O. 
UL. GLIWICKA 190 
44-207 RYBNIK  

 
z oferowaną ceną brutto: 312 000,00 zł   
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Uzasadnienie wyboru: 
 
 
PowyŜsza oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ, oraz jest 
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 1655 z 
późniejszymi zmianami).   
Kryterium oceny ofert stanowiła najniŜsza cena brutto- 100% 
 
Dziękujemy za złoŜenie 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 niŜ 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w celu 
uzgodnienia terminu podpisania umowy.  
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