
 

 

Krynica Morska, 20.03..2014 r. 

ZP.271.5.2014     

      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF ERTY                            

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na  wykonanie robót budowlanych dla zadania “Modernizacja portu 
jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn.: Baltic Amber Coast.Development of 
crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure”. 

 

 Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. Z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.) Burmistrz Miasta Krynica Morska informuje, iż 
najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja portu 
jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach projektu pn.: Baltic Amber Coast.Development of 
crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure”, jest oferta firmy  
Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” Spółka z o.o., ul. Żyrardowska 83 C, 82-300 Elbląg. 
 Streszczenie oceny i porównania zło żonych ofert: 

Numer  
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto za 
wykonanie przedmiotu 
zamówienia 

Łączna punktacja 

1 Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” SP. z o.o 
ul. Żyrardowska 83 C, 
82-300 Elbląg 

 
1 793 069,78 PLN 

 
100 pkt. 

2 SKANSKA S.A. 
ul. Gen. J. Zajączka 9, 
01-518 Warszawa 

 
1 811 431,15 PLN 

 
99,15 pkt. 

  

          Nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Uzasadnienie 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuje się, że oferta Nr 1 – firmy Zakład 
Usług Budowlanych „MYTYCH” Sp. z o.o., ul. Żyrardowska 83 C, 82-300 Elbląg spełniła warunki 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą punktację, tj. 100,00 pkt. 
Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 ze zm.) proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu 
otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

         Z poważaniem   
                                                    

            Burmistrz 
 Miasta Krynica Morska 
    /-/ Adam ostrowski 

 


