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Data zamieszczenia  na stronie www.sar.gov.pl : 27.10.2010 r.

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
        Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000,
        znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10

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., ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1078)  zwanej dalej „ ustawą Pzp”- w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR
3000, które było podzielone na dwie oddzielne części, jako Zamawiający informuje o
wyborze najkorzystniejszej oferty:

· Część I zamówienia: dostawa sprzętu nurkowego:
Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie części I zamówienia wybrano ofertę:

Daniel Piórewicz
Centrum Techniki Nurkowej

ul. Limowa 9A
81-520 Gdynia

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty na wykonanie części I
zamówienia, a mianowicie:
1. SCANTEK Sp. z o.o. ul Pniewskiego 7/1, 80-246 Gdańsk;
2. Śląskie Centrum Sportów Wodnych i Systemów Nurkowych Maciej Rokus ;

ul. Powstańców  9, 40-039 Katowice;
3. Daniel Piórewicz Centrum Techniki Nurkowej ul. Limbowa 9A, 81-520 Gdynia;
4. Monika Gumienna Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe MM Diving;
    ul. Spacerowa 3/7,Kusowo, 86-022 Dobrcz.

Oferta Daniel Piórewicz Centrum Techniki Nurkowej spełnia wszystkie warunki i
wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zwanej dalej w skrócie „SIWZ”- i
otrzymała najwyższą ilość punktów.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1  ustawy Pzp.
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z punktem 17.2 SIWZ, jedynym kryterium
wyboru najkorzystniejszej oferty była cena. Zamawiający ocenił złożone oferty
niepodlegające odrzuceniu.

Wykonawca

Liczba punktów w
kryterium:

cena

SCANTEK Sp. z o.o. ul Pniewskiego 7/1, 80-246 Gdańsk
91.10

Śląskie Centrum Sportów Wodnych i Systemów Nurkowych Maciej
Rokus , ul. Powstańców  9, 40-039 Katowice,

93,88

Daniel Piórewicz Centrum Techniki Nurkowej ul. Limbowa 9A, 81-
520 Gdynia

100,00
oferta

najkorzystniejsza
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· Część II zamówienia: dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków:

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie części II zamówienia wybrano ofertę:

SCANTEK Sp. z o.o.
ul Pniewskiego 7/1

80-246 Gdańsk

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty na wykonanie części II
zamówienia, a mianowicie:
1. SCANTEK Sp. z o.o. ul Pniewskiego 7/1, 80-246 Gdańsk;
2. Monika Gumienna Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe MM Diving,
    ul. Spacerowa 3/7,Kusowo, 86-022 Dobrcz.

Oferta SCANTEK Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ i otrzymała najwyższą ilość
punktów. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1  ustawy
Pzp. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z punktem 17.2 SIWZ, jedynym kryterium
wyboru najkorzystniejszej oferty była cena. Zamawiający ocenił złożoną ofertę
niepodlegającą odrzuceniu.

Wykonawca

Liczba punktów w
kryterium:

cena

SCANTEK Sp. z o.o. ul Pniewskiego 7/1, 80-246 Gdańsk
100,00
oferta

najkorzystniejsza

Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie
zawarta z wybranym Wykonawcą w terminach określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp., tj. z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z pkt. 10.5 SIWZ  niniejsze zawiadomienie zostanie przekazane do
Wykonawców za pomocą faksu.

Gdynia, 27.10.2010 r.                                                                 DYREKTOR
                                                                                                           /-/
                                                                                                   Marek Długosz


