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Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw  paliwa
eglugowego typu MGO dla statków Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa,

Znak post powania: NZ-NT/II/PN/06/10.

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa dzia aj c jako Zamawiaj cy w niniejszym

post powaniu, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, e w post powaniu o udzielenie

zamówienia publicznego o warto ci szacunkowej powy ej 125 000 euro na dostaw  paliwa

eglugowego typu MGO dla statków Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj cy w zakresie zadania 1,

zadania 2 oraz zadania 3. wybra  ofert  z on  przez Wykonawc : SHIP – SERVICE S.A.

z siedzib  w Warszawie, Ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.

Oferta ta przedstawia ceny za realizacj  zamówienia odpowiednio: Zadanie 1: 1 999 520,00

 brutto; Zadanie 2: 99 976,00 z  brutto, Zadanie 3: 99 976,00 z  brutto.

Uzasadnienie

Wyboru oferty najkorzystniejszej w ka dym z zada  dokonano zgodnie z art. 91 ustawy

Prawo zamówie  publicznych. Oferta ta zosta a z ona przez Wykonawc  nie

podlegaj cego wykluczeniu, ani nie zachodz  przes anki odrzucenia oferty wskazane

w ustawie Pzp. Jednocze nie oferta ta przedstawia w ka dym z zada  najni sz  cen

za realizacj  przedmiotu zamówienia i otrzyma a 100 pkt wed ug algorytmu wskazanego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryterium cena i jego wagi na poziomie

100%.

Streszczenie oceny i porównanie z onych ofert zawieraj ce punktacj  przyznan  ofertom

w kryterium oceny ofert zawiera poni sza tabela:

Zadanie 1: Dostawa paliwa eglugowego w ilo ci 800t do portów: Gda sk Górki Zachodnie,

Gdynia, Hel, W adys awowo, Ustka, Dar owo, Ko obrzeg, Dziwnów, winouj cie



2

Numer
oferty Wykonawca Liczba pkt wg kryterium cena i

jego wagi na poziomie 100 %

1

Oktan Energy & V/L Service Sp.
z o.o.

Ul. Chmielewskiego 22a
70 – 028 Szczecin

ARCTURUS Sp. z o.o.
Ul. Chmielewskiego 22a
70 – 028 Szczecin

96,97 pkt

2
SHIP – SERVICE S.A.
Ul. Waliców 11
00-851 Warszawa

100 pkt

Zadanie 2: Dostawa paliwa eglugowego w ilo ci 40t do portu w Trzebie y

Numer
oferty Wykonawca Liczba pkt wg kryterium cena i

jego wagi na poziomie 100 %

2
SHIP – SERVICE S.A.
Ul. Waliców 11
00-851 Warszawa

100 pkt

Zadanie 3: Dostawa paliwa eglugowego w ilo ci 40t do portu w miejscowo ci eba

Numer
oferty Wykonawca Liczba pkt wg kryterium cena i

jego wagi na poziomie 100 %

2
SHIP – SERVICE S.A.
Ul. Waliców 11
00-851 Warszawa

100 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, umowa mo e zosta  zawarta w terminie nie krótszym

ni  10 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawiadomienie zostanie

przes ane zgodnie z przyj  w SIWZ form  porozumiewania si , tj. faksem na nr wskazany

w ofertach odpowiednio. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony

odr bnym pismem.

Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, e w przedmiotowym post powaniu nie zosta a

odrzucona adna oferta, ani nie wykluczono adnego Wykonawcy z udzia u w niniejszym

post powaniu.
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