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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu 
w Policach” 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., dalej zwanej PZP) oraz na podstawie 
rozdziału XXII ust. 3 SIWZ, Zamawiający – Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Szczecinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach” (nr ref. 
PO.II.370.ZZP-3.40.18). 
 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

NBQ Sp. z o.o. 

ul. Tadeusza Wendy 10C 

70-655 Szczecin 

 oferowana cena brutto: 600.240,00 zł 

 doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Kierownika Personelu Inżyniera – 

Inżyniera Rezydenta – 3 usługi 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta złożona przez NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-

655 Szczecin jest ofertą najkorzystniejszą, otrzymała najwyższą ilość punktów w kryteriach: 

cena i doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. 
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Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z liczbą uzyskanych punktów przez 

poszczególne oferty: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy  

 

Kryteria oceny ofert 

 

ŁĄCZNA 

LICZBA 

PUNKTÓW 

Cena – 60% 

Doświadczenie zawodowe 

Specjalisty nr 1 – Kierownika 

Personelu Inżyniera – Inżyniera 

Rezydenta – 40% 

 

1. 

 

NBQ Sp. z o.o. 

ul. Tadeusza Wendy 10C 

70-655 Szczecin 

 

60 40 100 

 

Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) PZP, Zamawiający może 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 
 
 
Dziękujemy za złożenie oferty w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych 
postępowaniach. 
 

 

 

   Zatwierdził  

     Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie  


