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dotyczy :  post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: LODOŁAMANIE  NA TORZE WODNYM 
ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN, W TERMINIE GRUDZIEŃ 2010-2011 ROK , Nr 
sprawy: PO-II-370/ZZP-3/53/10. 

Informuję , że w przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 
dwie oferty : 

1. Project Żegluga Sp. z o.o., ul. Rapackiego 3B, 71-700 SZCZECIN;  

     za kwotę brutto  - brak formularza oferty, 

2. Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o ul. Ludowa 16, 71-700 SZCZECIN; 

      za kwotę brutto – 400 000,00 zł, za AKWEN B. 

Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, dokonano wyboru oferty Nr 2 , na  
AKWEN B  - Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o ul. Ludowa 16, 71-700 SZCZECIN; 
za kwotę brutto – 400 000,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania opisane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) dla Akwenu B oraz jest zgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

W części na AKWEN A  postanowiono uniewa żnić postępowanie, zgodnie z art. 93 
ust.1 pkt 1, nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od Wykonawcy nie 
podlegającemu wykluczeniu. 

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu odrzucono ofert ę Nr 1, Project 
Żegluga Sp. z o.o., ul. Rapackiego 3B, 71-700 SZCZECIN, na mocy art. 89 ust.1 pkt. 
2 – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli  jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Wykonawca nie dołączył do oferty Załącznika Nr 1 – FORMULARZ OFERTY, który 
nie podlega uzupełnieniu. 

Także Wykonawca nie dołączył do oferty żadnego oświadczenia. 

Dziękuję za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu i zapraszam do udziału w 
kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
                                                                            Podpisał 
                                                        Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                     Andrzej Borowiec 


