
                     

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-3/5/13 Szczecin, dnia  09.05.2013r 
       
 
 WYNIK POSTĘPOWANIA 
 
 
 
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
                  nieograniczonego na: „Opracowanie planu urządzenia lasu wraz z programem  
                  ochrony przyrody i Prognozą oddziaływania planu na środowisko dla lasów  
                 Urzędu Morskiego w Szczecinie położonych w pasie technicznym wybrzeża  
                 morskiego i morskich wód wewnętrznych na lata 2013-2022 wraz z  
                aktualizacją granic 
 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
 

Opracowanie planu urz ądzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i 
Prognoz ą oddziaływania planu na środowisko dla lasów Urz ędu Morskiego w 

Szczecinie poło żonych w pasie technicznym wybrze ża morskiego i morskich wód 
wewnętrznych na lata 2013-2022 wraz z aktualizacj ą granic 

 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty 
 

1. KRAMEKO SP. Z O.O.  
UL. MAZOWIECKA 108,  
30-023 KRAKÓW 

z oferowaną ceną brutto:     307 800,00 zł   
 
2. TAXUS UL. SP. Z O.O.  

UL. PŁOMYKA 56 A,  
02-491 WARSZAWA 

z oferowaną ceną brutto:    237 600,00 zł   
 
Zamawiający postanowił: 
 

Wybrać ofert ę nr 2  złożoną przez TAXUS UL Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A, 02-491 
Warszawa, z oferowaną ceną brutto 237 600,00 zł.  

 
 

Uzasadnienie wyboru: 
 
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, oraz jest 
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759) 
Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia. 
Kryterium wyboru oferty stanowiła najniższa cena brutto – 100% 
Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych 
postępowaniach. 
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Równocześnie zwracamy się z prośbą o kontakt wyłonionego Wykonawcy z Zamawiającym w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w celu 
uzgodnienia terminu podpisania umowy.  

 
 
 

Z poważaniem 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego  
 w  Szczecinie 
        

                                                                            Andrzej Borowiec 
 
 
 
 
 
 

 


