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te le fon  (+48 91)  480  9 332  fax  (+48 91)  480 9 748  

www. am.szczec in .p l  e -ma i l : a t@am.szczec in .p l   

Szczecin, 14.03.2014r. 

 
  

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/10/03/2014 na „Kompleksowy remont instalacji elektrycznej 
IX piętra wraz z robotami towarzyszącymi w Studenckim Domu Marynarza KORAB 
Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8” 

 

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 – A’BELL Sp. z o.o., z siedzibą  

80-177 Gdańsk ul. Pólnicy 30/9 z ceną ofertową brutto: cena: 142 149,22 zł, która  
w jedynym kryterium oceny ofert „cena” uzyskała największą liczbę punktów 100.  

W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć 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 

A’BELL Sp. z o.o. 
80-177Gdańsk  ul. Pólnicy 30/9 
 

142 149,22 100 

 
1 

EL-BUD Sebastian Pawlik 
73-108 Kobylanka  ul. Bolesława Chrobrego  20 i 

157 940,09 90,00 

 
4 

ELEKTROAPARATURA sp. z o.o. 
71-465 Szczecin  ul. Harcerzy 3/5 

184 901,10 76,88 

 
3 

Firma Handlowo Usługowa ELEKTROINSTALATOR  
Paweł Jekel, 64-113 Osieczna ul. Rynek 24 

205 792,74 69,07 

 
5 

Magnum Service Sp. z o.o. sp. Komandytowa 
71-413 Szczecin ul. Unisławy 19/6 

215 159,72 66,07 

 

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. 


