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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-04/18 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 540634-N-2018 w dniu 05.04.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Częściową wymianę wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Akademii 
Morskiej w Szczecinie.” 

 

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 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB 
Grzegorz Biel  z siedzibą 74- 100 Gryfino  ul. Szczecińska 58, z ceną ofertową brutto: 
245 201,23 zł, terminem gwarancji: 36 miesiące, karą umowną: 0,5 %, która w kryteriach oceny 
ofert: cena 60 %, gwarancja 30 %, kara umowna 10 % uzyskała największą liczbę punktów tj.: 
88,00. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono  1 ofertę. Poniżej przedstawiamy  punktację złożonej 
oferty  

Oferta nr 1 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Grzegorz Biel  74- 100 Gryfino  ul. Szczecińska 58 
cena brutto: 245  201,22  zł  - 60,00 pkt 
gwarancja:  36 miesięcy        - 18,00 pkt 
kara umowna: 0,5 %               -   10,00 pkt 
Łączna liczba punktów:            88,00 pkt 

 
Ad. 2)  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne w przedmiotowym 
postępowaniu zostanie podpisana niezwłocznie od daty przesłania niniejszego zawiadomienia drogą 
mailową. 

O dokładnym terminie podpisania umowy Wykonawca, z którym będzie podpisywana zostanie 
powiadomiony telefonicznie. 
 


