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Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw mebli
dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie, wraz z wykonaniem us ug zwi zanych, Znak
post powania: NZ-NA/I/PN/11/10.
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.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, e w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostaw

mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w

ebie,

wraz z wykonaniem us ug zwi zanych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiaj cy wybra ofert z

on przez:

Zak ad Stolarski „BRANDT” s.c. A. Brandt, S. Brandt, N. Brandt-B kowska, D brówka
Ul. Starogardzka 11 83-212 Bobowo

Oferta ta przedstawia cen 79 300,00 z (s ownie: siedemdziesi t dziewi

tysi cy trzysta

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 nie podlegaj 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
Zak ad Stolarski „BRANDT” s.c.
A. Brandt, S. Brandt, N. Brandtkowska
brówka Ul. Starogardzka 11
83-212 Bobowo
Przedsi biorstwo
Wielobran owe „REST” Andrzej
Winnicki
Ul. Nad luzami 33
76-200 S upsk
STARPOL Biuroserwis Sp. z o.o.
Ul. Ko taja 100
24 – 100 Pu awy
Zak ad Produkcyjno – Us ugowo
– Handlowy „JAWOR” Zbigniew
wiadek
Linowiec 22, 83-200 Starogard
Gda ski
„HEBA” Tomasz Heba
Ul. Jaru
ska 1/27
85 – 792 Bydgoszcz
Zak ad Produkcyjno – Handlowo
– Us ugowy WB Duet Zak ad
Meblowy
Ul. Drogowców 20
83-400 Ko cierzyna
Persona Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 569
80 – 339 Gda sk

Liczba pkt w kryterium
Cena - waga 100%

100 pkt

66,55 pkt

66,97 pkt

66,39 pkt

77,42 pkt

81,49 pkt

73,50 pkt

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. O terminie podpisania umowy
Wykonawca zostanie powiadomiony odr bnym pismem.

DYREKTOR
/-/
Marek D ugosz
13.08.2010
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