
Dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na
Budowę Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce-I etap, pozycja rejestru: NZ-NT/I/PN/02/08

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce-I etap,
poz.rej: NZ-NT/I/PN/02/08 wybrana została oferta Zakładu Projektowo-Budowlanego
Marek Raczkowski, ul. Morska 33,76-150 Darłowo.

UZASADNIENIE

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.  – Prawo zamówień publicznych.
Wybrany wykonawca spełnił  wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Złożona przez niego oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans
punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

Oferta Zakładu Projektowo-Budowlanego Marek Raczkowski przekracza o 63.905,96 zł
kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia. W związku z powyższym podana na otwarciu ofert kwota została
zwiększona do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 25.03.2008 godz 10:00, do siedziby Zamawiającego
wpłynęła jedna oferta:

Oferta
nr 01/168

Zakładu Projektowo-Budowlanego
Marek Raczkowski,
ul. Morska 33
76-150 Darłowo

Streszczenie oceny ofert nieodrzuconych i porównanie złożonych ofert zawierające punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty Liczba punktów w kryterium
oferowana cena za
wykonanie przedmiotu
zamówienia

Razem

oferta nr 01/168 100 100 punktów

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
można wnieść pisemny protest do Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w terminie 7 dni od
dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
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