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Dotvczv: postępowonio znok: Nz_ER/l/PN/0s/ló pn. Dostowo jednego fobrycznie
nowego skutero rotowniczego przystosowonego do rotowonio życio ludzkiego no
morzu wtaz z przyczepq lronsportowq

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Morsko Słuzbo Poszukiwonio i Rotownictwo, dziołojqc joko Zomowiojqcy w niniejszym
postępowoniu zgodnie z ort. 92 UstoWyZ dnio 29 stycznio 2oo4r Prowo zomówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2l64,zwanej dolej ustowy Pzp), wskozuje co
nostępuje:

l. Zomowiojqcy no podstowie ort. 9l ust 1 Pzp dokonuje wyboru oferty Wykonowcy:
JP Morine Sp. z o.o. sp. k.z siedzibq w Gdońsku, ul. Jobłonowo 2

Uzosodnienie
Oferto to nie podlego odzuceniu, o Wykonowco nie podlego wykluczeniu. Oferto
to otzymoło l00 pki wg kryteriow określonych w S|WZ odpowiednio:

o) Kryterium: ceno ijego wogo no poziomie 85%

liczbo pkt przyznono ofercie - 85 pkt
b) Kryterium: wydłuzenie okresu gworoncji - wogo l0%

liczbo pkt przyznono ofercie w tym kryterium - 10 pkt,

c) Kryterium: uzytkowonie pzez Uznone w lMo tzy słuŻby rotownictwo morskiego
wogo 5 %.

liczbo pkt pzyznono ofercie w tym kryterium - l0 pkt,

Tym somym łqczno liczbo pkt pzyznono ofercie: l00 pkt. Jest to jedyno oferto
zł oŻona w postępowo niu.

ll' W postępowoniu nie wykluczono zodnego zwykonowców, nie odzucono zodnej
ofeńy.

lll. Zgodnie z ort.94 usi 2 pkt lo Pzp, szocunkowy termin zoworcio umowy:
20.05.2016r. o dokłodnym terminie podpisonio Umowy Wykonowco, ktorego oferto
zostoło wybrono, zostonie poinformowony odrębnym pismem. ?\

a\

JUOna I Z I
'l 0 Hryniewickiego Strul. Hryniewickiego 10

8'l-340 Gdynia
skr. poczt. 375

Sekreteriat / Secret. +(48 58) 661 5222
Fax +(48 58) 620 53 38
e-mail office@sar.gov.pl

81-340 Gdynia
P.O. BOX 375


