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Szczecin, 10.03.2014r.  

 
 
Nr sprawy : AT/09/02/2014 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/09/02/2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 21585-2014 w dniu 03.02.2014 w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wymianę pionów zimnej i ciepłej wody w sanitariatach budynku 
dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. H. Pobożnego 11 

 

 

Akademia Morska w Szczecinie – dalej Zamawiający, działając na podstawie 
art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
z późniejszymi  zmianami ( p.z.p), zawiadamia o: 
 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych zadań, podając 
nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację, 

2) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
 
Ad. 1)  Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:  nr 2 – ELWAN 7 Wanda Koluch, 

Grzegorz Koluch S.C., 90-530 Łodź ul. Wólczańska 164/8, z ceną ofertową 
brutto: 22 734,46 zł , która w jedynym kryterium oceny ofert „cena” uzyskała 
największą liczbę punktów 100.  

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert Poniżej przedstawiamy 
tabelę zawierającą wykaz Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert  
z punktacją przyznaną w jedynym kryterium, jakim była cena. 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty  
brutto *w zł  

Liczba punktów 
wg kryterium 

cena 

 
2 

    ELWAN 7 Wanda Koluch, Grzegorz Koluch S.C. 
90-530 Łodź ul. Wólczańska  164/8 

 
22 734,46 100 

 
5 

Zakład Usługowy Szel-Bud S.C.   
Piotr Szelewicki,  Edward Szelewicki,   
70-021 Szczecin ul. Włościańska  1 

25 100,63 90,57 



 
1 

   Max-Bud Fokt Alina 
72-100 Goleniów ul. Fabryczna 17 

27 061,56 84,01 

 
4 

LEGAT S.C. Przedsiębiorstwo  Budowlano-Usługowe  
Danuta i Krzysztof Cilsdorf ,  
71-553 Szczecin ul. Niemcewicza 13A/3 
 

29 928,08 75,96 

3     Zakład Ogólnobudowlany Dariusz Nowakowski 
73-155 Węgorzyno ul. Podgórna 12/3 
 

36 601,70 62,11 

6    Zakład Wykonawstwa Ciepłowniczego Sp. z o.o. 
 71-635 Szczecin ul. Emilii Plater 89A 
 

39 919,65 56,95 

 
 

Ad. 2) Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a p.z.p. nastąpi 
niezwłocznie. O terminie podpisania umowy wygrywający Wykonawca zostanie 
powiadomiony telefonicznie. 

 
 


