Dot.: postępowania Budowa Brzegowej Stacji Ratowniczej wraz z infrastrukturą

na działce Nr 11/6 w Sztutowie, poz. rejestru.: NZ- NT/ I /PN/08/08
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę Brzegowej Stacji Ratowniczej wraz z

infrastrukturą na działce Nr 11/6 w Sztutowie, poz. rejestru.: NZ- NT/ I /PN/08/08
wybrana została oferta Rokkol Sp. z o.o. ul. Moniuszki 19, 82-300 Elbląg z ceną netto:
1.541.804,33 zł, podatek VAT w stawce 22% i kwocie 339.196,95 zł oraz ceną brutto
1.881.001,28 ( słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy jeden złotych
28/100) zł.
UZASADNIENIE

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych.
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki i wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Oferta złożona przez Rokkol Sp. z o.o. uzyskała
największą ilość punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 01.09.2008 r godz 10:00, do siedziby
Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:
Oferta
nr 01/175

Rokkol Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 19
82-300 Elbląg

Streszczenie oceny ofert nieodrzuconych i porównanie złożonych ofert zawierające punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Nr oferty
oferta nr 01/175

Liczba punktów w kryterium
cena wykonania
100

Razem
100 punktów

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
można wnieść pisemny protest do Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w terminie 7 dni od
dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Gdynia, 15.09.2008 r.

Z up. Dyrektora
/-/
Marek Szczepaniak

