
 

 

 
 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
DZIAŁ TECHNICZNY 

u l .  Wały  Chrobrego 1 -2  70  -500 Szczec in  
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,14.03.2016r.  
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-02/16 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr 31870-2016 w dniu 12.02.2015 w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Remont rozdzielni głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki 

Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4  

 
 

 

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 3 – ACOMA Sp. z o.o., z siedzibą 78-100 

Kołobrzeg, Zieleniewo ul. Różana 22/15, z ceną ofertową brutto: 33 122,95 zł i terminem 

gwarancji:  60 miesiące, która w kryteriach oceny ofert: cena 95 %, gwarancja 5 %  uzyskała 

największą liczbę punktów tj.: 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 kryteriach jakimi 

były cena i gwarancja. 
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oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
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ach 
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Łączna 
Liczba 

punktów 

3 

ACOMA Sp. z o.o. 

78-100 Kołobrzeg, Zieleniewo  

ul. Różana 22/15 

33 122,95 95,00 60 5 100 

1 

Zakład Usługowo- 

Produkcyjny IREX S.C. Skotarczak 

Adam,  Seweryn Ireneusz 

71-667 Szczecin  

ul. Księcia Warcisława I 1B 

38 000,00 82,81 36 3 85,81 



 

5 
Elektro-Bud Sp. z o.o. 

71-496 Szczecin ul. Wiśniowa 34a 
47 601,25 66,10 36 3 69,10 

2 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB 

Grzegorz Biel 

74-100 Gryfino ul. Szczecińska 58 

58 116,55 54,14 36 3 57,14 

 

ELEKROBUDOWA S.A. 

40-246 Katowice  

ul. Porcelanowa 12 

92 744,88 33,93 60 5 38,93 

 
 

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. 
 


