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NZ-610/02/10-51KW 12.04.2010 r.

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Przygotowanie,
realizacja i koordynacja kampanii promocyjno – informacyjnej projektu pn. „Budowa statku
ratowniczego I kat. typu SAR - 3000/III”, znak post powania: NZ/-DR/I/ PN/02/10,

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa dzia aj c jako Zamawiaj cy w niniejszym

post powaniu, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó n. zm) zawiadamia, e w post powaniu o

udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii

promocyjno – informacyjnej projektu pn. „Budowa statku ratowniczego I kat. typu SAR -

3000/III, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiaj cy wybra  ofert  z on

przez: 2Pi Group Agnieszka Miazga z siedzib  w Gda sku, Ul. Aleksandry Gabrysiak 48/1; 80 –

175 Gda sk

Oferta ta przedstawia cen  167 010,70 z  (s ownie: sto sze dziesi t siedem tysi cy dziesi  z otych

70/100) z  brutto za realizacj  ca ego przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

Wykonawca spe ni  wszystkie warunki i wymagania okre lone w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Oferta ta zosta a z ona przez Wykonawc  nie podlegaj cego wykluczeniu, ani nie

zachodz  przes anki odrzucenia oferty wskazane w ustawie Pzp. Jednocze nie oferta ta przedstawia

najni sz  cen  za realizacj  przedmiotu zamówienia i otrzyma a 100 pkt wed ug algorytmu

wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryterium cena i jego wagi na poziomie

100%.
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Streszczenie oceny i porównanie z onych ofert zawieraj ce punktacj  przyznan  ofertom

w ka dym kryterium oceny ofert i czna punktacja:

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w
Kryterium cena

Razem

1

HYPERFOX Advertisment Agency
Katarzyna kiewska – Bodden
Ul. Zimowit 5/12
35-605 Rzeszów

43,15 pkt 43,15 pkt

2
Mr Bloom Sp. Z o.o.
Ul. Grunwaldzka 22/5
81-758 Sopot

72,64 pkt 72,64 pkt

3
WYG International sp. Z o.o.
Ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

76,22 pkt 76,22 pkt

4

REMEDIA s.c.
A. Pniewska, A.Pniewski
Ul. Obro c,ów Westerplatte 16
81-706 Sopot

Oferta odrzucona na podstawie art. 9 ust 1 pkt 5,
w zwi zku z art. 24 ust. 4 i art. 24 ust. 2 pkt 4

ustawy Pzp.

5
2Pi Group Agnieszka Miazga
Ul. Aleksandry Gabrysiak 48/1
80 – 175 Gda sk

100 pkt 100 pkt

6
Vena Art. sp. Z o.o.
Ul. L. Herc 3A
20-328 Lublin

70,75pkt 70,75pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, umowa mo e zosta  zawarta nie pr dzej ni  po up ywie 5 dni od

dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Z powa aniem

Z up Dyrektora
Marek Szczepaniak


