
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
        Dostawa wytwornicy pary, pozycja rejestru: NZ-NT/I/PN/15/08

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
Dz. U. z 2008 r. Nr171, poz. 1058 ) jako Zamawiający zawiadamia że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wytwornicy pary, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w y b r a n o ofertę złożoną przez:

Firma „EUROCONSULT”
ul. Armatorów 32 A

81-559 GDYNIA
Uzasadnienie
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Oferowana przez Firmę EUROCONSULT wytwornica pary zgodna jest z
opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert,
złożona przez Firmę EUROCONSULT oferta uzyskała maksymalną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie
przedmiotowego zamówienia podwyższył o 4.500,00 zł , tj do kwoty podanej w ofercie Firmy
„EUROCONSULT”.

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta,
mianowicie:

Oferta nr
01/182

Firma „EUROCONSULT”
81-559 GDYNIA, ul. Armatorów 32 A

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty Liczba punktów w kryterium
cena

Razem

oferta nr 01/182
Firma „EUROCONSULT”

100 100 punktów

Do protestów wnoszonych od dnia 24.10.2008 r. oraz do wnoszonych w ich następstwie
odwołań i skarg stosuje się przepisy działu VI w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4
września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw ( Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058).
Od dnia 24.10.2008 r. udostępnianie protokołu z postępowania lub załączników do Protokołu
z postępowania odbywać się będzie na zasadach określonych w § 5 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. Nr 188, poz.1154)

Gdynia, 29 . 10.2008 r. DYREKTOR
                                                                                                                    /-/
                                                                                                         Marek Długosz


