
                     

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

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

   Znak: PO-II - 370/ZZP-3/24/16 Szczecin, dnia 30.12.2016 r. 
     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Budowę dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”                         
nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/24/2016.  
 
 

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. 2015 r. poz. 2164 ze zm) Zamawiający, przekazuje informację              
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

• Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
231 000 000,00 zł brutto 

 
• W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty: 

 
1. Crist S.A. 

ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia 
 

− oferowana cena brutto: brak informacji w ofercie, 
− ocena ryzyka inwestycji:  brak informacji w ofercie, 
− czas przedłu żenia okresu r ękojmi i gwarancji jako ści:  brak informacji                   

w ofercie, 
− ochrona środowiska i innowacyjno ść - wykonanie statku z nap ędem 

LNG:  brak informacji w ofercie. 
 

2. Oferta wspólna Wykonawców: 
 

Remontowa Shipbuilding SA 
ul. Swojska 8, 80-958 Gdańsk 
 
Enamor Sp. z o.o. 8,  
ul. Inżynierska 1, 81-512 Gdynia 
 
NED – Project Sp. z o.o. 
ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk 
 

− oferowana cena brutto: 356 577 000,00 
− ocena ryzyka inwestycji:  zwiększenie potencjału realizacyjnego 

Wykonawcy wykazanie 27 sztuk statków pełnomorskich, zbudowanych 
kompleksowo i dostarczonych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert – każdy statek o wartości przekraczającej 50 mln PLN, 

− czas przedłu żenia okresu r ękojmi i gwarancji jako ści:  przedłużenie 
okresu rękojmi i gwarancji jakości o „0” miesięcy ponad podstawowy okres 
rękojmi i gwarancji wynoszący 39 miesięcy, 

− ochrona środowiska i innowacyjno ść – wykonanie statku z nap ędem 
LNG: wykonanie 10 sztuk statków z napędem LNG w ostatnich 5 latach 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
 


