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Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa
        urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,

znak postępowania: NZ-RI/ I/PN/06/13

INFORMACJA  O  POWTÓRZENIU  CZYNNOŚCI  BADANIA  I  OCENY  OFERT
ORAZ  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

W  ZAKRESIE  CZĘŚCI  NR 1  ZAMÓWIENIA

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa informuje, że Krajowa Izba Odwoławcza
wyrokiem z dnia 5 czerwca 2013 r. , sygn.akt: KIO/1208/13, uwzględniła odwołanie i
nakazała unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części nr 1- Dostawa
urządzeń komputerowych oraz nakazała unieważnienie czynności odrzucenia oferty
wnoszącego odwołanie Wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.j. i
powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Wykonawcy
wnoszącego odwołanie.

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”- informuje, że w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Morskiej Służby Poszukiwania i

Ratownictwa, w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert w zakresie części nr 1

zamówienia- Dostawa urządzeń komputerowych wybrano ofertę  CEZAR Cezary Machnio i Piotr

Gębka Sp. jawna, 26-600 Radom ul. Kościuszki 1 .

Uzasadnienie wyboru
Oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp.
Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1  ustawy Pzp. Na podstawie kryterium cena,
które było jedynym kryterium wyboru w przedmiotowym postępowaniu, oferta CEZAR
Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. jawna, w zakresie części nr 1 zamówienia otrzymała 100
punktów, tj. maksymalną ilość punktów. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu

Do upływu terminu składania ofert , na wykonanie części nr 1 zamówienia złożono 2 oferty, a
mianowicie:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

03 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. jawna
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom

04 Komputronik S.A.,
ul. Wołczyńska 37 , 60-003 Poznań
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Punktacja przyznana ofertom

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy
Ilość punktów w
kryterium cena

w zakresie części nr 1 Dostawa urządzeń komputerowych
03 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. jawna

ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom
100,00

oferta najkorzystniejsza

Gdynia, 18.07.2013 r. DYREKTOR
/-/

Marek Długosz
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