
                     

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-3/6/14 Szczecin, dnia  06.05.2014 r. 
       
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu                   
                  nieograniczonego na „Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w  
                  Szczecinie w 2014 r.”, nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/6/14 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  Urząd Morski w Szczecinie 
ogłasza wynik  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

 
Dostaw ę farb i rozcie ńczalników dla Urz ędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r 

 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty:  
 

1. METALZBYT- HURT Sp. z o.o. 
ul. Bardowskiego 2 
43-300 Bielsko-Biała  

                                                    Część II   z oferowaną ceną brutto: 16 546,72 zł  
 

2. BALTIC POLSKA  
Dariusz Kośmider 
ul. Druckiego-Lubeckiego 1a 
71-656 Szczecin 

                                                       Część I z oferowaną ceną brutto: 37 647,39 zł  

3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  
HIPER - GLAZUR Sp. z o.o. 
ul. Świerczewska 8 
71-066 Szczecin 

                                                         Część I    z oferowaną ceną brutto:  44 927,84 zł            
                Część II  z oferowaną ceną brutto:  20 455,29 zł  

 
 
Zamawiający postanowił: 
 
Odrzucić ofertę nr 1 złożoną przez METALZBYT- HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 
43-300 Bielsko-Biała  na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 
Zaproponowana w ofercie w pozycji nr 15 formularza oferty  farba ftalowa nie spełnia 
wymagań Zamawiającego. 
W opisie przedmiotu zamówienia tabela nr 2 - poz. 9 Zamawiający szczegółowo opisał 
właściwości farby: w następujący sposób „Emalia alkidowa do drewna i metalu  JEDYNKA kol. 
biały połysk lub równoważna      niskoaromatyczna   emalia    alkidowa    ogólnego 
stosowania do dekoracyjno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych 
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(drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, elementy fasady), zabezpieczonych 
antykorozyjnie elementów stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Zawarto ść LZO max.300g /l  
Na podstawie uzupełnionej przez Wykonawcę Karty Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej (wydanej przez producenta PFP PROCHEM Spółka z o.o. )Zamawiający 
stwierdził, że emalia ftalowa  zaoferowana w pozycji nr 15 formularza ofertowego nie spełnia 
wymogów określonych w SIWZ i  nie jest emalią niskoaromatyczną, a zawartość LZO wynosi 
do 500 g/l (informacja zawarta na str.7  Załączonej Karty Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej) 
  
Wybrać: 
w części I zamówienia – Specjalistyczne farby okr ętowe 
Ofert ę nr 2 zło żoną przez: BALTIC POLSKA, Dariusz Kośmider, ul. Druckiego-Lubeckiego 
1a, 71-656 Szczecin, z oferowaną ceną brutto: 37 647,39 zł 
 
w części II zamówienia – Farby ogólnego przeznaczenia i r ozcieńczalniki 
Ofert ę nr 3 zło żoną przez: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, HIPER- GLAZUR Sp. z 
o.o., ul. Świerczewska 8, 71-066 Szczecin z oferowaną ceną brutto:  20 455,29 zł 
 

  
Uzasadnienie wyboru:  
 
Powyższe oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, zgodne z 
ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  
 
Kryterium oceny ofert stanowiła najniższa cena brutto - 100% 
 
Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych 
postępowaniach. 
        
Równocześnie zwracamy się z prośbą  do wyłonionych Wykonawców o kontakt z 
Zamawiającym, w terminie nie krótszym  niż 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia  
w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.  
 
 
 
 

     Andrzej Borowiec 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
 
 


