
                     

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-3/56/10 Szczecin, dnia: 19.11.2010. 
       
 
 
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Dostawę wraz z montażem trzech zestawów radarowych na jednostki pływające Urzędu 
Morskiego w Szczecinie” nr sprawy: PO-II-370/ZZP-3/56/2010 
 
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: 
 
 

Dostaw ę wraz z monta żem trzech zestawów radarowych na jednostki pływaj ące  
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono  dwie oferty  
 
1. PRZEDSIEBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE 

    ENAMOR SP. Z O.O. 

    UL. MORSKA 85 

    81-225 GDYNIA 
z oferowaną ceną brutto: cz ęść I  -  122 709,92 zł  

             część II -   79 948,80 zł 
 
 
2. ESCORT SP. Z O.O. 

    UL. GRUDZIĄDZKA 3 

    70-103 SZCZECIN 
z oferowaną ceną brutto: cz ęść I  -    53 436,00 zł  

             część II -   61 610,00 zł 
 
 
Zamawiający postanowił:            
 
 W części I  : wybrać ofertę  złożoną przez 
  

 ESCORT SP. Z O.O. 

     UL. GRUDZIĄDZKA 3 

     70-103 SZCZECIN 
z oferowaną ceną brutto: cz ęść I  -    53 436,00 zł  

 
Uzasadnienie wyboru: 
 
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ, oraz jest 
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z   2010 r. nr 113, poz. 759 ).   
Kryterium oceny ofert stanowiła najniższa cena brutto- 100% 
 
W części II : unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4  ustawy Pzp   
 
Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 
którą planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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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 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w celu 
uzgodnienia terminu podpisania umowy 
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