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Wykonowcy Ubiegojqcy się
o udzielenie zomówienio

Dotyczy: Poslępowonie o udzielenie zomówienio prowodzone jest w lrybie przelorgu
nieogroniczonego no: Remonl stotku m/s Kopiton Poinc dlo lV odnowienio klosy

DUUE z dnio 17.0ó.201ór nr 2016/s l ló-20ó913

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc joko Zomowiojqcy w niniejszym
postępowoniu zgodnie z ort. 92 ustowy Prowo zomówień publicznych (zwonej dolej
ustowy Pzp), wskozuje co nostępuje:

l. Wybór ofeńy

Zomowiojqcy no podstowie ort. 9l ust I Pzp dokonuje wyboru oferty Wykonowcy:
Ul. Hryniewieckiego 1,70 _ ó0ó Szczecin

Uzosodnienie
ofeńo to uzyskoło lO0 punktow Wg kryteriow i ich Wog wskozonych w SIWZ, tj: ceno -
95%, wydłuzenie okresu gworoncji - 5%. ofeńo to nie podlego odzuceniu,
wykonowco nie podlego wykluczeniu.

W postępowoniu złoŻono Irzy ofeńy. Żoden z Wykonowców nie podlego
wykluczeniu, oferty nie podlegojq odrzuceniu. I tok:

Oferto Ceno/koszt pzejścio
stotku l i ilość pkt w
kryterium ceno /

Zooferowony
okres gworoncji/
llość pkt W

kryterium
wydłuzenie
gworoncji

Łqczno ilość pkt

Gdońsko Stocznio
Remontowo im.
J.Piłsudskiego s.A.,
ul. No Ostrowiu I

80 - 958 Gdońsk

Ceno:
brutto
Przyjęty

1.370.000,00 zł

przez
koszt

3599,00
zomowiojqcego
pzejścio stotku:
zł

l2 miesięcy /
llość pkt 5 pkt

92,83 pkt

ul. Hryniewickiego 10
8'1-340 Gdynia
skr. ooczt. 375

Sekreteriat / Secret.
Fax
e-mail

+(a8 58) 661 5222
+(a8 58) 620 53 38
office@sar.qoł pl

srona I z J
10 Hryniewickiego Str

81-340 Gdynia
P.O. BOX 375



(Do porównonio
pzyjęto 1.373.599,00 zł
brutio)
llość pkt:

87.83 pkl
NET MARINE Sp. o.o.
ul. Kotwiczno 13,

70-673 Szczecin

Ceno:
brutto
Przyjęty

l .3l5.908.00 zł

Zomowiojqcego
przejścio stotku:
zł

przez
koszt

384r,00

(do porównonio
przyjęto 1 3197 49,0o zł)
Ilość pkt:

91,42 pkl

12 miesięcy /
llość pk| 5 pkt

9ó,42 pkt

ZRUO Sp. zo.o.
Ul. B. Kzywoustego
lo
8l-035 Gdynio

Ceno: l.270.000,00 zł
brutto

Reolizocjo w obrębie
bosenu portu
mocierzystego do
porównonio pzyjęto
1 .27 o.o0o,00 zł brutto)
llość pkt -

95 pkt

l2 miesięcy /
llość pkt:5 pkt

I 00 pkt

Uwogi:
oferto nr j: W zestowieniu cen /kosztorysie ofertowym Wykonowco nie wskozoł:
- ceny jednostkowej w poz. Vl.l) przekozywonie dokumentocji wykononych
pomiorów oroz Weryfikocji, Z uwogi no cechy wynogrodzenio wskozujqce no jego

ryczołtowy chorokter (z zostosowoniem zmion treści Umowy W pzypodku robot
zoniechonych i czynności dodotkowych) oroz z uwogi no fokt iŻ pzekozonie tej
dokumentocji jest obligotoryjne zgodnie z zakresem zomówienio i sposobem jego
wykononio, Zomowiojqcy przyjqł iŻ powyzsze wycenione jest w pozostołych
pozycjoch odpowiednio. W przypodku udzielenio zomówienio no powyzszych
worunkoch zomowiojqcy nie pzewidywołby dokononio odrębnej płotności zQ
przekozonie powyzszych dokumentów.

Oferto nr 2

Wykonowco wskozoł cenę jednostkowq W podpozycji l.4' Zobezpieczenie
komunikocjistotek - |qd - 0zł. Zomowiojqcy prryjqł (z uwogi no cechy wynogrodzenio
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ryczołtowego), iz ewentuolne koszty wykononio powyzszego elementu zostoły ujęte
W innych pozycjoch. W pzypodku udzielenio zomówienio no powyzszych
worunkoch zomowiojqcy nie pzewidywołby dokononio odrębnej płotności zo
zobezpieczenie komunikocji stotek - lqd.

Do obliczenio kosztu przejścio stotku do miejsco wykononio zomówienio
Zomowiojqcy przyjqł od powiednio:
Gdońsko Stocznio Remontowo - ok 12mil:
Dok ALKoR (Net Morine) w Stoczni Gdońskiej ok l3 mil

ceno poliwo 2,i PLN/ i litr

Przyjęto przejście noszego stotku z 50 % obciqzeniem siłowni
Wykonowco ZRUO Sp. zo.o. - w ofercie wskozono miejsce reolizocji - Gdynio, brok
konieczności wliczenio przejścio stotku z uwogi no reolizocję zomówienio w bosenie
portu mociezystego.

!1. Zoworcie umowy
Zgodnie z art. 94 ust l pki 1 Pzp, Umowo zostonie zoworto nie wcześniej niż po
upływie l0 dni od pzesłonio niniejszego pismo Wykonowcom foksem lub moilem.
o dokłodnym terminie podpisonio umowy Wykonowco, ktorego oferto zostoło
wybrono, zostonie poinformowony odrębnym pismem.

DYRE-KTOR
)Jt :

łlarck ałroń'"

Egz.:
oryginoł pismo pzesyłony Wykon. foksem lub pocztq elektronicznq
Kopio z podpisem Kierowniko Zomowiojqcego W dokumentocji postępowonio
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