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Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: dostaw dwóch
urawi s upowych obrotowych dla Morskiej Stacji Ratowniczej w Dar owie oraz
Morskiej Stacji Ratowniczej we W adys awowie, znak post powania: NZ-NT/I/ PN/04/10.
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 dostaw dwóch urawi s upowych obrotowych
dla Morskiej Stacji Ratowniczej w Dar owie oraz Morskiej Stacji Ratowniczej
we W adys awowie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiaj cy
wybra

ofert

z

on

przez: Zak ad Budowy Urz dze

D wignicowych Sp. z o.o.,

Ul. abie ska 6, 33-200 D browa Tarnowska.
Oferta ta przedstawia cen

90 890,00 z (s ownie: dziewi dziesi t tysi cy osiemset

dziewi dziesi t z otych 00/100) z brutto za realizacj ca ego przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówie
publicznych. Oferta ta zosta a z

ona przez Wykonawc niepodlegaj 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%.

Streszczenie oceny i porównanie z

onych ofert zawieraj ce punktacj przyznan ofertom

w kryterium oceny ofert zawiera poni sza tabela:

1

Numer
oferty
1

2

3

4

5

6

7

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Portowy Zak ad Techniczny S.A.
Ul. Warsztatowa 4
81-341 Gdynia
Przedsi biorstwo
Projektowo – Produkcyjne
i Us ugowo – Handlowe
„PROHAMAT” Sp. z o.o.
ul. Kruszcowa 4
41 – 902 Bytom
Zak ad Budowy Urz dze
wignicowych Sp. z o.o.
Ul. abie ska 6
33-200 D browa Tarnowska
Fabryka Urz dze D wigowych
S.A.
Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1
05-300 Mi sk Mazowiecki
Stalkowent Sp. z o.o.
Ul.Wolno ci 318,
41-800 Zabrze
Przedsi biorstwo HAK Sp. z o.o.
Ul. Jerzmanowska 73
54 – 530 Wroc aw
PROMAG S.A.
Ul. Romana Maya 11
61-371 Pozna

Ilo pkt wg
kryterium cena

czna ilo

50,49 pkt

50,49 pkt

95,67 pkt

95,67 pkt

100 pkt

100 pkt

84,66 pkt

84,66 pkt

94,30 pkt

94,30 pkt

67,85 pkt

67,85 pkt

pkt

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp

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
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