
                     

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-3/10/17 Szczecin, dnia 30.05.2017 r. 
     
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawa składników umundurowania i oznak służbowych 
dla pracowników UMS” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/10/17. 
 

 
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. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, przekazuje informację              
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 
338 000,00 zł brutto w tym na :  
 
część I   – 100 177,00 zł brutto  
część II  – 186 077,00 zł brutto  
część III –   51 746,00 zł brutto  

 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert: 
 
 

1. TOWARZYSTWO AKCYJNE 
TELIMENA S.A.  
ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź 
 
część I   –  95 343,45 zł brutto  
    –  89 dni – termin realizacji zamówienia  

   – 13 dni – termin usunięcia wad przedmiotu umowy 
część II  – 153 091,95 zł brutto  
    –  89 dni – termin realizacji zamówienia  

   –  13 dni – termin usunięcia wad przedmiotu umowy 
 

2. VISTULA GROUP S.A.  
ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków 
 
część III  – 31 356,39 zł brutto  
    –  69 dni – termin realizacji zamówienia  
       –  13 dni – termin usunięcia wad przedmiotu umowy 

 
3. CZM INTERMAG Sp. z o.o.  

ul. Bielicka 82, 85-135 Bydgoszcz   
 
część I   –  82 997,57 zł brutto  
    –  69 dni – termin realizacji zamówienia  

   –   4  dni – termin usunięcia wad przedmiotu umowy 
część III – 36 591,89 zł brutto  
    –  69 dni – termin realizacji zamówienia  
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   –   4  dni – termin usunięcia wad przedmiotu umowy 
 
 

4. Zakład Specjalistycznego Zaopatrzenia 
Mundurowo-Technicznego 
KAZEK – Halina Śnieżko  
ul. Krzemienna 43 e/9, 70-734 Szczecin 
 
część III –  37 162,98 zł brutto  
    –  45 dni – termin realizacji zamówienia  

   –    2 dni – termin usunięcia wad przedmiotu umowy 
    
5. POSKAL Sp. z o.o., Sp. J. 

ul. Pokrzywno 3a 
61-315 Poznań 
  
część II  – 126 997,50 zł brutto  
    –  69 - 50 dni – termin realizacji zamówienia  

   –    7 -  5  dni – termin usunięcia wad przedmiotu umowy 
 

 
 


