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TNFORMAOA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie zart.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2OO4 r. Prawo zamóWień publicznych (j't. Dz. U.zŻo1'3 r. poz.97o, z póŹn. zm') - zwanej dalej
,, ustawą Pzp"- jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawo sprzętu
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o wybrano ofertę Wykonawcy:

Lamor Corporation Ab

Urakoitsijantie 12
06450 Porvoo
Finlandia

z ceną netto 478.38o,oo ( słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt)
złotych.

prowadzi do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zamawiający, działając zgodnie z art.9I ust 3a ustawy

Wybór oferty Lamor Corporation

Ab

Pzp, w celu oceny tej oferty doliczył do przedstawionej w niej ceny podatek VAT w stawce 23%, ktory

ma obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym kwota do oceny oferty
Lamor Corporation Ab wynosi 588'407 ,4o złotych.

Uzasadnienie wvboru
Wykonawca: Lamor Corporation Ab udokumentował, w zakresie Wymaganym przezZamawiającego,
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust' 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia. oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym nie występują przesłanki
wskazane w ustawie Pzp dotyczące wykluczenia tego Wykonawcy i odrzucenia złożonej przez niego
oferty. Wyboru oferty najkorzystniejszejdokonano zgodnie zart.gL ust. L ustawy Pzp.Na podstawie
kryterium cena, które było jedynym kryterium wyboru w przedmiotowym postępowaniu, oferta
otrzymała 100 punktów, tj. maksymalną ilośćpunktów. Cena oferty najkorzystniejszej nie przekracza
określonej w rozdziale lV pkt. 3 slWZ i pkt. l ppkt.4 opisu przedmiotu zamówienia ( zał. Nr L do SIWZ)
kwoty brutto 620'ooo,oo zł jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
ofertv złożone w postepowaniu
Nr
ofertv

I
2
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Nazwa i adres Wykonawcy
Lamor Corporation Ab , Urakoitsijantie 12, 06450 Porvoo, Finlandia
AMBls Spółka zo.o., ul. Staszica 1,05-800 Pruszków
Barbara Kaczvńska, ul. Ciołkowskiego 7a /Ż5,80-463 Gdańsk

Punktacia przvznana ofertom
Nr

Nazwa i adres Wykonawcy

llośćpunktów w kryterium cena

ofertv
1.

Lamor Corporation Ab

,

Ura koitsijantie IŻ, 06450 Porvoo, Finlandia

100,00

oferta najkorzystniejsza
kwota przyjęta do oceny wynosi:
588.407,40 zl
podstawa: art. 91 ust 3a ustawY PzP
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AMBlS Spółka z o.o.
ul. Staszica 1,05-800 Pruszków

l

'.27 .08.2014 r

98,07

Termin zawarcia umowv
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamóWienia publicznego zostanie

zawarta zgodnie

z

dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia. Planowany termin zawarcia umowy: 02-03.09. Ż01-4 r.
o szczegółach wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie.
Na wniosek Wykonawcy umowa do podpisu zostanie przesłana pocztą.
Gdynia, 27.08.20L4
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