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Basenu Pólnocnego porru w Świnouj,ściu wzdłużnabrzeż:łnr la i I ! w celu
przw,rócenia prav'idłov,ąi glęhrlkościoraz likv,idącicł przegłębień we wskazanr-ch
miejscach prz}l nabrzeżu nr ] 3' Znak postępowania:NZ-ETlIlPNll1l15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTI,{IEJSZEJ OFERTY
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia Ż004 t. Prawo zarrrówień publicznych fi.t. Dz. lJ. z2013 r' poz.970, z późn. zm.)
- zwanej dalej ,. ustawą Pzp''- jako Zamawiający irrtbrnruje, ze ł'postępowaniu o udzieienie
zanrÓwienia publicznego' prowadzonyfir w trybie przetargu nieograniczoncgo pod nazwą
Podczyszczenia Busenu Półntscnego portu u,Sv,inoliścitłv,zd|tłż nabrzeży nr ]{) i I1 lv celłł
praa,rócełxiil praW-idłowej głębrlko,ścioraz !ikv,idacja przegłębiełiv,e wskazanych łnieiscach
przy nuhrzeżu nr 13 wybmno tlfertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo RobÓt Czerpalnyclr i
Podwodnych Spółka z o.o.
ljzasadnienie wyboru
Wykclnawca udokutrrenlował' w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, spełnianie
warunków. o któryclr nlolva w ait. 22 ust. l ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z
postępclwania o udzielenie zamówienia. oferta spełnia wymagania Zamawiającego olireślone
w Specyiikacji lstotnych Warunków Zanrówienia (dalej ,,SIWZ'')' W związku Z powyzszym
nie występują przesłarrki wskazane w ustawie Pzp dotyczącc wykluczenia tego Wykonawcy i
odrzucenia zloŻonej przez niego oferty. Wyboru oferty najkorzystriiejszej dokonano zgodrrie z
art' 9i ust. 1 ustawy Pzp'Na podstawie kryterium ocsny ofęrt określonym w rozdziale XVIII
SIWZ (cęna 100%) oferta otrzymała 100 purrktów. Cena w1'branej oferty nie przekracza
kwoty j a ką Zanaw iaj ący zamietzał pr zeznaczyć n a sfi nan so wani e znrówieni a'
of'erty złożonew pclstępclwarriu
Nazr.va i adres W

Przedsiębiorstwo Robót Czcrpalnych i Podrvodnych Sptiłka z o.o'
80-702 Gdańsk ul. Przetoczna 66
Tennin zaw'arcia umowy
Zamawiający zawiadanria, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie za'warta
zgodnie z dyspozyoj ą arr".94 ust. 2 pkt I lit.a ustawy Pzp.
Planorvany termin podpisania umowy: 06-07.a7.Ż015 t'
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