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                                                            STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZE Ń 
                                                                       

dotyczy :  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla potrzeb sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Wieloletniego pn. „Utrzymanie 
morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2014 – 2026” -  Nr sprawy: PO - II – 
370/ZZP-3/29/2013. 

 

   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami ) Zamawiający informuje , że w postępowaniu w sprawie 
udzielenia zamówienia na: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla potrzeb sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Wieloletniego pn. „Utrzymanie 
morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2014 – 2026” za najkorzystniejszą 
została uznana oferta: 

Uniwersytetu Szczeci ńskiego, al. Papie ża Jana Pawła II nr 22a, 70-452 Szczecin, za 
kwot ę brutto 725 700,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.). Wykonawca zaproponował za 
wykonanie zamówienia najniższą cenę z pośród złożonych ofert. 

 
Poniżej Zamawiający przedstawia informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w 
niniejszym postępowaniu oraz ceny za wykonanie zamówienia publicznego. 
      
Oferta nr 1  
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia,  
za kwotę brutto  1 228 334,58 zł, 
 Oferta nr 2  
Róbeko Sp. z o.o., ul. Czackiego 3A, 70-216 Szczecin, za kwotę brutto 858 417,00 zł, 
 Oferta nr 3  
Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-452 Szczecin, za kwotę brutto 
725 700,00 zł. 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 
94 ust. 1 pkt 1 ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie 
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

                                                                                       PODPISAŁ 
                                                                  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                                 Andrzej Borowiec 


