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POLISH MARITIME SEARCH AND RESCUE SERVICE
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Date

Wg. rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Morska Słuzba Poszukiwania i Ratownictwa działając Zgodnie Z art' 92 ust.2 ustawy z dnla}9
stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (i.t. Dz.IJ. zŻ013 r.poz.970, z późn' Zm') -

zwan€J dalej ,, ustawą Pzp"- jako Zamawiający informuje, ze w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego' prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Sukcesywna dostawcl oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR, w

podziale na zadania- Zadanie nr ], Wbrano ofertę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo -
Produkcyjne,,RoLMASZ'' Sp. Z o.o., 7 6-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 7 .

Uzasadnienie wyboru
Wybrany Wykonawca udokumentował, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego,
spełnianie warunków, o których mowa w ań. Ż2 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W związku Z powyŻszym nte

występują przesłanki wskazane w ustawie Pzp dotyczące wykluczenia Wykonawcy i
odrzucenia złoŻonej przęz niego oferly. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnte z
afi..9I ust. 1 ustawy Pzp. Na podstawie kry'terium oceny oferl określonych w SIWZ wybrana
oferla otrzymała maksymalną ilo ść punktów.

oferty złozone w postępowaniu oraz przyznana punktacja

Gdynia, 07.09.2015 r.
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Rozdzielnik:
o http ://www. sar. gov.pllpl/public-order/ 1 /state

o Tablica ogłoszeń MSPiR

ia- Zadantę
nr 1. Znak postępowania: NZ-NA/I/PN/I7l15

W nrzedmio m aniu złozono o
nr

ofęrtł nazwa i adres Wykonawc!
punktacj a pr zy znana oferc ie

w kryterium cena 100 oń

0t
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo - Produkcyjne

',ROLMASZ'' Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka I, 7 6-Ż00
Słupsk

100,00

ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
skr. poczt. 375
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