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NZ-610/08/12-5KW Gdynia, 19.09.2012r.

             Wykonawcy, którzy z yli oferty

Dotyczy: post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej
budowlano – wykonawczej modernizacji Nabrze a Slipowego Basenu B w Porcie Hel, sygnatura
post powania: NZ-NT/I/PN/08/12,

Informacja o wyborze 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
2010 r. Nr 113, poz. 759 z po n. zm.) zawiadamia, e w przedmiotowym post powaniu Zamawiaj cy
wybra  ofert  Wykonawcy NAVPRO Us ugi Projektowe i Nadzór Budowlany Jan K osowski z siedzib
w Gda sku, Ul. Damroki 85/11, 80 – 177 Gda sk

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówie  publicznych.
Oferta ta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp, a wykonawca nie podlega
wykluczeniu. Oferta uzyska a 100 pkt wg kryterium: najni sza cena i jego wagi na poziomie 100%.

W post powaniu oferty z yli Wykonawcy wskazani poni ej, wraz z liczb  pkt które otrzyma y oferty
wg kryterium wskazanego w siwz:

Nr oferty wg
kolejno ci ich

enia
Wykonawca

Zaoferowana cena brutto za
realizacj  ca ci zamówienia

1 Konsorcjum:
Lider:
SMART Architekci Szymon Mazurek
Ul. Milicka 68
51-126 Wroc aw
Fax: (71)35-29-127
L-Concept
Leszek Karasi ski
Ul. Ko cielna 2
43-450 Ustro

Oferta odrzucona

2 INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.
Ul. Bia a 1
80 – 435 Gda sk

20,73 pkt

3 NAVPRO Us ugi Projektowe i Nadzór
Budowlany Jan K osowski
Ul. Damroki 85/11
80 – 177 Gda sk

100 pkt
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Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa o udzielenie zamówienia publicznego mo e zosta  zawarta
nie wcze niej ni  po up ywie 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty w niniejszym
post powaniu. Planowany termin zawarcia umowy – 25.09.2012r.

Dyrektor
Marek D ugosz


