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Wasz znak
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Nasz znak
Our Ref.

NZ-6r0104117-2

Data
Date

06.10.2017 r.

strona internetow a Zamaw iającego
http ://www.sar. gov.pl/pVpublic-order/1,/state

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szłcełłłna
dostawa lelrkiego oleju opałowego do iednostek organizacuilrych MSPiR, w podziale na części.
Znak postępowania: NZ-NA/I/PN/08/1 7

ZAWIADONIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF'ERTY
NA wYKoNANIE czryŚcl nr 1, CZĘŚCI nr Ż,CZĄŚĆInr 3

Morska Słuzba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (i.t. Dz'U. z20l7 t. poz.1579) - zwanej
dalej ,, ustawą Pzp"- jako Zamawiający zawiadamia, Że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego' prowadzonym w trybie ptzetargu nieograniczonego pod nazwą
Sukcesyvna dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych MSPiR,
w podziale na części, w zakresie :

. Części nr l' Sukceswna dostawa lekkiego oleju opałowego do jednostki MSPiR
w Swinoujściu wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne
"ROLMASZ" Sp .zo.o.
ul. Grunwaldzka I,76-200 Słupsk

. Cz$ci nr2: Sul<cesywna dostawalekkiego oleju opabwego do jednostki It4SPiRw Ustce,

W aĄlsław owie i Helu wybrarro ofeĘ Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkryjne
"ROLMASZ" Sp .zo.o.
ul. Grunwaldzka I, 7 6-200 Słupsk

o Części nr 3z Sukceqnvna dostała lekkiego oleju opałowego do jednostki MSPiRw Tollłniclu ,

Szttłt ow i e i Gdansku wybrano ofertę Wykonawcy:

''EKOOPAŁ'' Ossowski, Stenka Spółka jawna
ul. Krasickiego 1, 83-200 Starogard Gdański

Uzasadnienie wvboru
Wybrani Wykonawcy udokumentowali, w zakresie wymaganym przez ZamawtĄącego,
spełnianie warunków udziaŁu w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz złoŻyli oferty

spełniające wymagania Zamawiającego okręślone w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej ,,SIWZ'') i niepodlegĄące odrzuceniu. Na podstawie kryterium oceny ofert

określonego w rozdziale XVIII SIWZ oferty otrzymały maksymalną ilość punktów w zakresie
odpowiednich części zamówienia.
oferty w zakresie częścinr 2 i części nr 3 nie przekraczają kwot jakie Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia' natomiast w zakresie części nr I Zamawiający,
działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zwtększył kwotę jaką zamierzał
pIzęZnaczyć na jej sfinansowanie do ceny wybranej oferly.
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Wvkonawcv. którzv złożvli ofertv oraz punktacia przvznana ofertom

część nr l': Sukcesyłvna dostawa lekkiego oĘu opałowego do jednostki MSPiRw Świno{ściu

część nr 2z Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do j ednostki MSPiR w Ustce,

częsć nr3: Sukcesyvwradostawalekkiego olejuopałowego dojednostki MSPiRwTolkmicku ,

Sztutowie i GdańskLL

nr
oferty nazwa i adres Wykonawcy,

ktory złożył ofertę na wykonanie części nr 1

punktacja przyznana
ofercie w kryterium

cena 100 oń

Łączna
punktacja

01

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo -

Produkcyjne "ROLMASZ" Sp . z o.o.
ul. Grunwaldzkal
76-200 Słuosk

100 100 pkt

WadysławowieiHelu

nr
oferty nazwa i adres Wykonawcy,

ktory złoĘł ofeńę na wykonanie części nr 2

punktacja przyznana
ofercie w kryterium

cena 100 7o

Łączna
punktacja

0l
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo
Produkcyjne "ROLMASZ" Sp . z o.o.
ul. Grunwaldzkal
16-Ż00 Słupsk

r00 I 00 pkt

02 Paweł Hallman E.P.T. MASTER Sp' z o.o.
ul. Gdańska 60
83-022 Suchy Dąb

91,685 97,685 pkt

03 ''EKooPAŁ''
ossowski, Stenka Spółka jawna
ul. Krasickiego I

83-200 Starogard Gdański

98,598 98,598 pkt

nr
oferty

nazwa i adres Wykonawcy,
ktory złoŻył ofeńę na wykonanie części nr 3

punktacja przyznana
ofęrcie w kry.terium

cęna l00 7o

Łączna
punktacja

02 Paweł Hallman E.P.T. MASTER Sp' z o.o.
ul. Gdańska 60
83-0Ż2 Suchy Dąb

98,611 98,611

03 ''EKooPAŁ''
ossowski, Stenka Spółka jawna
ul. Krasickiego I

83-200 Starogard Gdański

100 100


