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 Wynik Postępowania 
 
 
 
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
                  nieograniczonego na: „Wykonanie przebudowy budynku biurowego hali pław wraz  
                 z nadbudową części ściany (pełniącej funkcję attyki) oraz rozbiórka budynku  
                 przybudówki na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w  
                Szczecinie na działce nr 6/13 obręb 92 Nad Odrą 
 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
Wykonanie przebudowy budynku biurowego hali pław wr az  z nadbudow ą części ściany 

(pełni ącej funkcj ę attyki) oraz rozbiórka budynku  przybudówki na ter enie Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego Urz ędu Morskiego w Szczecinie  

na działce nr 6/13 obr ęb 92 Nad Odr ą 
 
 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty 
 

1. TART Sp. z o.o.,  
UL. KRZYSZTOFA KOLUMBA 5,  
70-035 SZCZECIN 

z oferowaną ceną brutto:     94 628,02 zł   
 
2. WAWA -BUD,  

UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA 2/13, 
71-050 SZCZECIN, 

z oferowaną ceną brutto:   113 717,51 zł   
 

3. SARMATA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY,  
UL. MODRZEWSKIEGO 1,  
71-266 SZCZECIN 

                                            z oferowaną ceną brutto:    86 857,40 zł  
 

4. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AB – GRZEGORZ BIEL, 
UL. SZCZECIŃSKA 58,  
74-100 GRYFINO 

z oferowaną ceną brutto:     87 122,31 zł   
 
 
Zamawiający postanowił: 
 
Wybrać ofert ę nr 3  złożoną przez SARMATA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, UL. 
MODRZEWSKIEGO 1, 71-266 SZCZECIN, z oferowana ceną brutto: 86 857,40 zł 
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Uzasadnienie wyboru: 
 
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, oraz jest 
zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759) 
Wykonawca zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia. 
Kryterium wyboru oferty stanowiła najniższa cena brutto – 100% 
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.  

 
 
 

Z poważaniem 
 

Andrzej Borowiec 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


