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

Znak: PO -II-370/ZZP-3/18/16

Szczecin, dnia 22.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Remont jednostki k/h GALAKTYKA w celu odnowienia klasy PRS”
nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/18/16

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na :
Remont jednostki k/h GALAKTYKA w celu odnowienia klasy PRS
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

MARCO SERVICE Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin
- z oferowaną ceną brutto: 413 530,00 zł,
- termin realizacji 20 dni kalendarzowych od daty udostępnienia jednostki do remontu,
- gwarancja 30 miesięcy; rękojmia 33 miesiące

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny ,
kryterium, terminu realizacji i kryterium gwarancji. Wykonawca uzyskał największą ilość
punktów w kryteriach odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty z informacją o wykluczeniu Wykonawców,
odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium
Numer
oferty

1

Nazwa firmy adres

2
1.

2.

MARCO SERVICE
Sp. z o.o.
ul. Władysława IV
70-651 Szczecin

MORSKA STOCZNIA
REMONTOWA

I kryterium –
cena

II kryterium
gwarancja

III kryterium –
termin realizacji

(waga 0,60 )
3

(waga 0,30)
4

(waga 0,10)
5

Łączna punktacja
(kolumna 3+4+5)
6

Miejsce w
rankingu ofert

7

60,00 pkt

30,00 pkt

10,00 pkt

100 pkt

I

44,70 pkt

30,00 pkt

10,00 pkt

84,70 pkt

III
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GRYFIA S.A.
ul. Ludowa 13
71-700 Szczecin

3.

ZRUO Sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego 1a
81-035 Gdynia

48,41 pkt

30,00 pkt

10 pkt

88,41 pkt

II

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 P.z.p., po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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
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