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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników
MSPiR w Gdyni, Znak post.: NZ-NTZ/II/PN/06/11

Zawiadomienie wyborze oferty - zadanie 1:

Dostawa ubrań ochronnych do pracy na statkach w warunkach morskich

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 92

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w

przedmiotowym postępowaniu w Zadaniu 1 Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:

IMS - GRIFFIN Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Gdyni, ul. Łużycka 2A, 81 - 537 Gdynia.

Oferta ta uzyskała 60 pkt wg kryterium: najniższa cena i jego wagi na poziomie 60%, oraz 40 pkt wg kryterium - ocena

użytkowa, i jego wagi na poziomie 40 %.

Uzasadnienie:

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta ta nie podlega

odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp, a wykonawca nie podlega wykluczeniu. Średnia liczba pkt przyznana przez

członków Zespołu biegłych powołanego do oceny zaoferowanej odzieży, wynosi 36,11 pkt, co po zastosowaniu algorytmu

wskazanego w siwz:

(liczba punktów przyznanych danej ofercie (F) / najwyższa liczba punktów spośród oceniających ofert) x100 x40%,

daje 40 pkt wg kryterium: ocena użytkowa i jego wagi na poziomie 40 %. Oferta ta otrzymała ponadto 60 pkt w kryterium

najniższa cena, była też jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. O zaproszeniu do podpisania umowy Wykonawca zostanie
poinformowany odrębnym pismem.

Dyrektor

Marek Długosz
NZ-610/05/11-13 KW
Gdynia, 28.10.2011



Dotyczy:   postępowanie   o   udzielenie  zamówienia   publicznego   na   dostawę   odzieży  ochronnej i roboczej dla
pracowników MSPiR w Gdyni, Znak post.: NZ-NTZ/II/PN/06/11

Informacja o wyborze oferty - zadanie 2:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 92
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w
przedmiotowym postępowaniu w Zadaniu 2:

1. Zamawiający wybrał ofertę nr 3, tj ofertę Wykonawcy:

ATYMA Sp. z o.o. Ul. Żorska 153, 43-188 Orzesze

Oferta ta uzyskała 60 pkt wg kryterium: najniższa cena i jego wagi na poziomie 60%, oraz 32,99 pkt wg kryterium - ocena
użytkowa, i jego wagi na poziomie 40%, co daje łączną ilość uzyskanych pkt: 92,99 pkt. Średnia ilość pkt przyznana przez
członków powołanego Zespołu Biegłych wyniosła 28,78 pkt.

W zadaniu tym, prócz oferty wskazanej powyżej, złożono jeszcze 2 oferty:

a) Oferta nr 1: AKATEX Andrzej Kozłowski, ul. Wypoczynkowa 40, 43 - 300 Bielsko - Biała

Oferta ta uzyskała 28,81 pkt wg kryterium: najniższa cena i jego wagi na poziomie 60%, oraz 40 pkt wg kryterium - ocena
użytkowa, i jego wagi na poziomie 40 %, co daje łączną ilość uzyskanych pkt: 68,81 pkt. Średnia ilość pkt przyznana przez
członków powołanego Zespołu Biegłych wyniosła 34,89 pkt.

b) Oferta nr 3: SCANTEX S.C. K.K. Koćmiel, Ul. Piekarnicza 26, 80 - 126 Gdańsk

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż nie wykazał spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, tj. braku podstaw do wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert. Oferta
została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt

Uzasadnienie:

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta ta nie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp, a wykonawca nie podlega wykluczeniu. Średnia liczba pkt przyznana przez
członków Zespołu biegłych powołanego do oceny zaoferowanej odzieży wynosi 28,78 pkt, co po zastosowaniu algorytmu
wskazanego w siwz:

(liczba punktów przyznanych danej ofercie (F) / najwyższa liczba punktów spośród oceniających ofert) x100 x40%,

co  daje  32,99  pkt  wg  kryterium:  ocena  użytkowa  i  jego  wagi  na  poziomie  40%.  Oferta  ta  otrzymała  ponadto  60  pkt  w
kryterium najniższa cena.

Dyrektor /-

/

Marek Długosz
NZ-610/05/11-13 KW
Gdynia, 31.10.2011



Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników
MSPiR w Gdyni, Znak post.: NZ-NTZ/II/PN/06/11

Unieważnienie postępowania - zadanie 3

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że

przedmiotowe postępowanie w Zadaniu 3 - zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1, w związku z art. 93 ust. 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2 010r, nr 113, poz. 759). W tej części

zamówienia nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

DYREKTORhi

Marek Długosz


