
dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Usługa  naprawy  uszkodzeń  jednostki  ratowniczej  SZTORM  typu  SAR-3000

       powstałych podczas akcji ratowniczej na Bałtyku, znak postępowania: NZ-NT/I/PN/16/12

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.) -  zwanej dalej  „ ustawą Pzp”- jako Zamawiający informuje,  że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa
naprawy  uszkodzeń  jednostki  ratowniczej  SZTORM  typu  SAR-3000  powstałych podczas akcji
ratowniczej na Bałtyku wybrano ofertę Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S. A.
Uzasadnienie wyboru
Wybrany Wykonawca udokumentował, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym nie występują
przesłanki wskazane w ustawie Pzp dotyczące wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia złożonej
oferty. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1  ustawy Pzp. Na
podstawie kryterium cena, które było jedynym kryterium wyboru w przedmiotowym postępowaniu,
oferta Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S. A. otrzymała 100 punktów, tj.
maksymalną ilość punktów.
Oferty złożone w postępowaniu
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę, a mianowicie:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

01 Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S. A.
ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk.

Wykonawcy wykluczeni
W niniejszym postępowaniu nie występują przesłanki wskazane w ustawie Pzp dotyczące
wykluczenia Wykonawcy.
Oferty odrzucone
W niniejszym postępowaniu nie występują przesłanki wskazane w ustawie Pzp dotyczące
odrzucenia złożonej oferty
Termin zawarcia umowy
Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego, zostanie zawarta z
wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp tj. w terminie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia za pomocą faksu. O terminie zawarcia umowy
wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie.

Gdynia, 21.01.2013 r.                                                                          DYREKTOR
                                                                                                                      /-/
                                                                                                              Marek Długosz

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego: 21.01.2013 r.


