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Szczecin, dnia 21 lutego 2013 r.

STRONA INTERNETOWA UMS

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„PEŁNIENIE FUNKCJI POMOCY TECHNICZNEJ ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ
PROJEKTU PN. MODERNIZACJA I BUDOWA UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH
ZACHODNIEGO WYBRZEŻA”.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – zwana dalej „ustawą
PZP”) Zamawiający informuje , że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia
na wykonanie usługi Pełnienie funkcji pomocy technicznej związanej z realizacją
projektu pn. Modernizacja i budowa umocnień brzegowych Zachodniego Wybrzeża,
za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3:
GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35
60-164 POZNAŃ.
Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu, oferta jest prawidłowa z najniższą ceną.
Poniżej Zamawiający przedstawia informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
1. EKOCENTRUM Sp. z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 WROCŁAW – za
kwotę brutto – 355 470,00 zł,
2. BBF Sp. z o.o., ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 461, 60-451 POZNAŃ – za kwotę
brutto – 360 390,00 zł,
3. GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 POZNAŃ – za kwotę
brutto 180 810,00 zł.
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Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający informuję, że
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego
zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z
Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.
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