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STRONA INTERNETOWA URZĘDU MORSKIEGO 
W SZCZECINIE 

 
 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na: Dostaw ę samochodu ci ężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t ze skrzyni ą ładunkow ą i przewozu 7 osób na potrzeby 
Urzędu Morskiego w Szczecinie ,  Nr  referencyjny -  PO-II-370/ZZP-3/22/12. 

 
Informuję, że w postępowaniu jak wyżej wpłynęły w terminie cztery oferty: 

 

1. Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139,  

      54-428 WROCŁAW, za kwotę brutto 109 347,00 zł,  

2. Ursyn Car, ul. Żeromskiego 36, 05-500 Piaseczno, za kwotę brutto – 

110 700,00 zł, 

3. B.CH. Bogdan Chwaliński, ul. Korczaka 3, 49-120  Dąbrowa, za kwotę brutto 

–116 495,76 zł, 

4. Bemo Motors Sp. z o.o., oddział 2, ul. Pomorska 115B,  70-812 Szczecin,  

     za kwotę brutto – 109 224,00 zł. 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty Nr 4 –  Bemo Motors Sp. z o.o., oddział 2,  

ul. Pomorska 115B,  70-812 Szczecin, za kwotę brutto – 109 224,00 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zawiera najniższą cenę, spełnia wymagania opisane w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz jest zgodna z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

Jednocześnie informuję, że  zgodnie z art. 89 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010, nr 113, poz. 759 ze 

zmianami) odrzucono ofert ę nr 3  – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

Rozdział XIV SIWZ,  Specyfikacja techniczna samochodu – skrzynia biegów, 
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Zamawiający wymagał skrzynię biegów 6-cio stopniową, manualną.  Oferta 

Wykonawcy proponuje dostawę samochodu ciężarowego z 5-cio stopniową skrzynią 

biegów, co nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z 

Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy. 

 

Dziękuję za złożenie ofert w  niniejszym przetargu i zapraszam do udziału w 

kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

                                                                                   

 

                                                                              PODPISAŁ 

                                                   z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie          

                                                                         Jacek Cichocki 

                                                        Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


