
                     

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-3/39/17 Szczecin, dnia 21 września 2017 r. 
     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego polskich obszarów morskich ( morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu 
Szczecińskiego (cz. A) i Zalewu Kamieńskiego (cz. B) wraz z prognozami oddziaływania n 
środowisko” nr sprawy  PO-II-370/ZZP-3/3917. 
 

 
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. 2017 r. poz. 1579)  Zamawiający, przekazuje informację                        
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

558 000,00 zł brutto, w tym: 
Cz. A. – 375 000,00 zł brutto 
Cz. B. – 183 000,00 zł brutto 

 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty: 
 

Cz. A.  
 

1. Biuro Projektowe Piotr Kowalski 
ul. Sowia 34c, 70-792 Szczecin 
 

 oferowana cena brutto: 373 920,00 zł brutto, 
 

 doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu - sporządzenie lub kierowanie 
zespołem sporządzającym: minimum jedno opracowanie sektorowe                  
o powierzchni min 200 km² (Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice) dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego, które było przedmiotem konsultacji 
społecznych lub oceny organów administracji publicznej, 

 

 doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu w opracowaniu dokumentów 
planistycznych obejmujących polskie obszary morskie - sporządzenie 
jednego opracowania dotyczącego polskich obszarów morskich tj. studiów 
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich,  
analiz przestrzennych dla obszarów morskich (obejmującego obszar Zalewu 
Szczecińskiego) lub planów ochrony dla przyrodniczych obszarów 
chronionych na obszarach morskich. 

 
Cz. B. 

 
1. G.P. PROJEKT 

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 57/1, 78-600 Wałcz 
 

 oferowana cena brutto: 218 940,00 zł brutto, 
 

 doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu - sporządzenie lub kierowanie 
zespołem sporządzającym: 36 opracowań wielosektorowych dotyczących 
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zagospodarowania przestrzennego, które były przedmiotem konsultacji 
społecznych lub oceny organów administracji publicznej, 

 

 doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu w opracowaniu dokumentów 
planistycznych obejmujących polskie obszary morskie - sporządzenie                
1 opracowania dotyczącego polskich obszarów morskich tj. studiów 
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich,  
analiz przestrzennych dla obszarów morskich lub planów ochrony dla 
przyrodniczych obszarów chronionych na obszarach morskich. 

 


