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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa Morskiej
       Stacji Ratowniczej w Ustce - II etap, znak postępowania: NZ -NT/I/PN/02/09

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., ost.zm:
Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  65,  poz.  545)  jako  Zamawiający  informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego p.n.: Budowa Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce - II etap, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego
w y b r a n o ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EASTGATE Spółka z o.o.
76-211 Objazda 12

Uzasadnienie
Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty, mianowicie:

Oferta
01/201

Zakład Projektowo Budowlany- Marek Raczkowski ,
ul. Morska 33, 76-150 Darłowo

Oferta
02/202

EASTGATE Spółka z o.o.
76-211 Objazda 12

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania
Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrany Wykonawca
złożył ofertę z najniższą ceną. W oparciu o przyjęte w punkcie 17.2. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia kryterium oceny ofert, złożona przez EASTGATE Spółka z o.o. oferta uzyskała
maksymalną ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wyszczególnienie ofert Uzyskana ilość punktów w
kryterium cena

Razem ilość
punktów

Oferta 01/201
Zakład Projektowo Budowlany- Marek
Raczkowski ,
ul. Morska 33, 76-150 Darłowo

97,61 97,61

Oferta 02/202
EASTGATE Spółka z o.o.
76-211 Objazda 12

100 100

POUCZENIE
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły dotyczące protestu określają art. 180-183 ustawy Pzp. Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu
sposobu oceny spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z Postępowania,
odrzucenia oferty przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Szczegóły dotyczące
odwołania określają art.184-193a ustawy Pzp.
Szczegóły dotyczące skargi do sądu określają art. 194-198 ustawy Pzp.
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