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ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

D oty czy postgpowania pro w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
remontu dokowo - konserwac

TELEFONY CENTRALI:

DYREKTOR:

DYSPOZYTOR:
TELEFAX:

91 321 42 67
91 321 26 05
91 321 29 57
9t 321 55 45
91 321 21 40
91 327 99 79

poz.l579 zpoL. zm.) Zamawi i4cy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. Zadania nr 1 w przedmiot wym postgpowaniu zlohonej przez firmg:

Cena oferty

Natorniast Zad. nr 2. Zamawia 4cy uniewaZnia postgpowanie o udzielenie zam6wienia

Dzialaiqc na podstawie art,91

zgodnie z art. 93.1 pkt, 4 i 6
( Dz. U. z20I7r poz, 1579 z
Kryterium oceny ofert w post
30% oraz iloSi udzielonej gw
Liczba pruy znany ch punktow
tabeli.

j ne go dw6ch j edno stek plywaj 4cych Zeglugi S winouj skiej,
st.1 Prawa zarnowrcnpublicznych ( tj:Dz. rJ, z20l7r

aW z dnia29 stycznia 2004r Prawo zam6wieri publicznych
2, zm.).
rwaniu byly: cena oferty - 60%, termin realtzacii uslugi -
ancji po uplywie rgkojmi - I0%

ruz lqczna liczba punkt6w przed stawi one zostaly w poni z szej

Podstaw4 prawn? dokonanego
zam6wieh publicznych ( tj: Dz

zna
liczba

ust,l ustawy zdma29 stycznia 2004r,Prawo
1579 z po2, zm.).

borujest art,91

Gdafska Stocznia
im. Pilsudskie

ul. Na Ostrowiu I
80-958 Gdarisl<

Nr zadania: | - 233 990 zl

Nazwa Wykonawcy na brutto zl Liczbapunkt6w w zakresie kryterium:
Nr cena termin gwarancja po

zadanra realizacit uptywie rekoimi

Gdahslca Stocznia
Remontowa

irn. Pilsudskiego S, A,

ul .Na
80-95

trowiu l,
Gdaisk

1) 233 990 00,00 00.00

U, z2017r,poz.



W niniejszym postgpowaniu
oferty,

ie wykluczono zadnego wykonawcy oraznie odrzucono z;.rdnei

Jedno czeSn ie dzialaj qc na
Zamawiaj qcy informuj e, ze
formalnoSci, Dokladne miei
Od niniejszej decyzji Wyk
okre5lono w Specyfikacii Is
prawnej) w oparciu o przepi Prawa zam6wien publicznyc h dzial VI,, S ro dki o chro ny
prawnej"

Do wiadomoSci:
- uczestnicy postgpowania

tawie art,92 ust.1 pkt. 4 Prawa zam6wieri publicznych,
lpisanie umowy mozliwe bgdzie po dopernieniu wizelkich

:e i termin zostanq uzgodnione z wylonionym wykon awcq,
rwcy przysluguj? Srodki ochrony prawnej, kt6rych procedu:y
tnych Warunk6w Zamowtenia ( pkt, l7 Srodki ochronv


