
        

 
 

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnie ń brzegowych zachodniego wybrze ża” 
współfinansowany ze środków Funduszu Spójno ści w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-0 0. 

              
Znak: PO-II - 370/ZZP-3/20/13 Szczecin, dnia  24.06.2013r. 
     
      

WYNIK POSTĘPOWANIA 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego na Pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych  
             FIDIC dla inwestycji  pod nazwą „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych  
            zachodniego wybrzeża” nr sprawy: PO-II-370/ZZP-3/20/13  
 
 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759)  Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
 

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA w rozumieniu warunków kontraktowych  
             FIDIC dla inwestycji  pod nazw ą „Modernizacja i budowa umocnie ń 

brzegowych zachodniego wybrze ża”  
 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty 
 

1. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. 

ul. Dulęby 5 

40-833 Katowice 
z oferowaną ceną brutto:   479 700,00 zł   
 

2. DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.  
ul. Dubois 9 
00-182 Warszawa 

z oferowaną ceną brutto:   469 342,85 zł   
 

3. GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Ziębicka 35 
60-164 Poznań  

z oferowaną ceną brutto:   592 368,00 zł   
 

4. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH  
EKO - INWEST S.A.  
ul. Lucjana Szenwalda 20 
71-281 Szczecin 

z oferowaną ceną brutto:   444 685,59 zł   
 
Zamawiający postanowił: 
 
Wybrać ofert ę: nr 4  złożoną przez: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH  
EKO - INWEST S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin z oferowaną ceną brutto:  
444 685,59  zł 
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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. 
        
Równocześnie zwracamy się z prośbą o kontakt wyłonionego Wykonawcy z Zamawiającym 
w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w celu 
uzgodnienia terminu podpisania umowy.  

 
 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 

   Andrzej Borowiec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


