URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO -II - 370/ZZP-3/59/13

Szczecin, dnia 13.01.2014 r.

WYNIK POSTĘPOWANIA
(strona internetowa i tablica ogłoszeń)

Dotyczy:

postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Świadczenia zdrowotne dla Urzędu Morskiego w Szczecinie”
nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/59/13.

Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenia zdrowotne dla Urzędu Morskiego w Szczecinie

W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty:
1. FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.
ul. Obozowa 20
01-161 Warszawa
z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ I

51 190,00 zł,

2. Przychodnia Portowa Sp. z o.o.
ul. Energetyków 2
70-656 Szczecin
z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ I

34 387,00 zł,

3. Porta Medyk Sp. z o.o.
ul. Dubois 27
71-610 Szczecin
z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ I

40 783,00 zł,

Zamawiający postanowił:
1.

Wybrać na część I ofertę nr 2 złożoną przez Przychodnię Portową Sp. z o.o.
ul. Energetyków 2, 70-656 Szczecin z oferowaną ceną brutto: CZĘŚĆ I 34 387,00 zł.

2.

Unieważnić postępowanie na część II
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona na część I postępowania spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.). Kryterium oceny ofert stanowiła najniższa cena brutto – 100%.

16 stycznia 2014

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na cz.II
postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych
postępowaniach.
Równocześnie zwracamy się z prośbą
do wyłonionego Wykonawcy 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
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