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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Dostawa mebli dla
Brzegowej Stacji Ratowniczej w Ustce i Brzegowej Stacji Ratowniczej w Kołobrzegu wraz

        z wykonaniem usług związanych, znak postępowania: NZ- NA/I/PN/08/09

NFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- zwanej dalej w skrócie „Pzp”
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm, ostatnia zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz.
742) jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawa mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w Ustce i Brzegowej Stacji Ratowniczej
w Kołobrzegu wraz  z wykonaniem usług związanych, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego w y b r a ł ofertę złożoną przez:

PERSONA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 569

80-339 Gdańsk
Uzasadnienie
Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęło 6 ofert.
Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp odrzucił  3  oferty.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1  Pzp. Wybrany
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W niniejszym postępowaniu,
zgodnie z punktem 17.2 SIWZ, jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była
cena.
W wyniku oceny oferta PERSONA Sp. z o.o. uzyskała 100,00 punktów, tj. maksymalną ilość
i została uznana za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównanie ofert, które w przedmiotowym postępowaniu nie zostały
odrzucone przez Zamawiającego:

Wykonawca
Liczba punktów w kryterium:

Cena
Oferta nr 01/223: Rafał Rytwiński Biuro Techniczno Handlowe 66,50
Oferta nr 04/226: PERSONA Sp. z o.o. 100,00
Oferta nr 06/228: ZPHU Zakład Meblowy „WB DUET” 87,96

Od niniejszej decyzji służy wniesienie protestu do Zamawiającego. Szczegóły dotyczące
protestu określają art. 180-183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z późn. zm., ostatnia zm: Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742).
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