
 

 

 
 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
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te le fon  (+48  91)  480  96  76 ,  fax  ( +48  91)  480  97 48  

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

Szczecin, 03.08.2018 r.  

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-09/18 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
publicznych pod nr 591223-N-2018 w dniu 18.07.2018 r. w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

1) Wykonanie instalacji teletechnicznej oraz zasilającej rzutnik i ekran w pomieszczeniach po 
banku w obiekcie dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4, 

2) Remont instalacji teletechnicznej w : 
  a) Studenckim Domu Marynarza „Korab” AM w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8, 
  b) Studenckim Domu Marynarza „Pasat” AM w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9, 
 c) pomieszczeniu  206 a w obiekcie dydaktycznym AM w Szczecinie ul. Henryka  Pobożnego 11  
 

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

1) wyborze najkorzystniejszej oferty 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 – TENET Tomasz Jaśkiewicz, 
z siedzibą 70-505 Szczecin ul. Wawelska 1/8, z ceną ofertową brutto: 77 131,50 zł, terminem 
gwarancji: 36 miesięcy, karą umowną: 0,6%, która w kryteriach oceny ofert: cena 60%, 
gwarancja 30%, kara umowna 10% uzyskała największą liczbę punktów tj.: 84,00.  

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Poniżej przedstawiamy ceny, termin 
gwarancji, wysokość kary umownej oraz punktację ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Oferta nr 1 
 
TENET Tomasz Jaśkiewicz 
Cena:77 131,50   zł       -        60,00 pkt 
Gwarancja: 36 miesięcy-        18,00 pkt 
kara umowna: 0,6%       -           6,00 pkt 
Łączna liczba punktów:        84,00 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 wygrywający Wykonawca zostanie   
powiadomiony telefonicznie. 


