Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 05.10.2012 r.

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Remont siedziby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania :
NZ-NA/I/PN/07/12
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: Remont siedziby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wybrano ofertę
Zakładu Ogólnobudowlanego Jan Wiśniewski, 80-281 Gdańsk ul. Leśna Góra 29/18 z ceną
ryczałtową brutto 137.633,93 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy
93/100) złoty, w tym podatek VAT w stawce 23%.
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. Ponadto do oferty dodatkowo dołączył
kosztorys potwierdzający, że cena oferty obejmuje pełen zakres opisu przedmiotu
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.
Oferta Zakładu Ogólnobudowlanego Jan Wiśniewski spełnia wszystkie wymagania określone
w ustawie Pzp i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała maksymalną
ilość punktów za kryterium cena, które było jedynym kryterium wyboru w przedmiotowym
postępowaniu.
Oferty złożone w postępowaniu
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Punktacja przyznana ofertom
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Nr
oferty

01
02
03
04
05

Nazwa i adres Wykonawcy

Maciej Wielochowski Firma Budowlana GAMA,
81-601 Gdynia ul. Równoległa 43
Zakład Ogólnobudowlany Jan Wiśniewski,
80-281 Gdańsk ul. Leśna Góra 29/18
Przedsiębiorstwo Budowlane TEAM Zbigniew Bilik,
84-239 Bolszewo ul. Leśna 8A
Adam Dudziński Zakład Ogólnobudowlany AD-BUD,
Wrześnica 87, 76-100 Sławno
Firma Budowlana SZACH-MAT Robert Szachnowski,
80-858 Gdańsk ul. Wałowa35

Gdynia, dnia 05.10.2012 r.

Ilość punktów w
kryterium cena

98,62
100,00
oferta najkorzystniejsza

88,80
80,15
76,12
DYREKTOR
/-/
Marek Długosz

