Kołobrzeg, dnia 09.10.2017 roku

Zawiadomienie
o otwarciu ofert i wyborze wykonawców

Zamawiający Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, przy
ul. Węgorzowej 8, w oparciu o art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Świadczenie usług
poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu
Bałtyckim” w ramach realizacji projektu Marelitt Baltic - ograniczanie wpływu odpadów
morskich w postaci zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego
współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, zgodnie z warunkami
zawartymi w Specyfikacji Warunków Przetargowych, niniejszym informuje, że otwarcie ofert
w postępowaniu przetargowym w trybie Kodeksu cywilnego na: „Świadczenie usług
poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu
Bałtyckim” odbyło się w dniu 25 września 2017 r. o godz. 13:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
1) na Zadanie nr 1 - 272.627,20 zł brutto, w tym VAT 50.979,07 zł,
2) na Zadanie nr 2 - 272.627,20 zł brutto, w tym VAT 50.979,07 zł,
3) na Zadanie nr 3 - 272.627,20 zł brutto, w tym VAT 50.979,07 zł.
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły 5 ofert:
Zadanie

Nr
oferty

Zadanie nr 1

1

Zadanie nr 2

2

Zadanie nr 2

3

Zadanie nr 3

4

Zadanie nr 2

5

Wykonawca
Rybołówstwo Morskie DZI-92
Andrzej Pelasik
Przedsiębiorstwo Usług Morskich
„Nawigator” Jadwiga Klimczak
Przedsiębiorstwo Połowowe
„Nekton” s.c. A.Wł.Majca
Przedsiębiorstwo Połowowo
Handlowe „Bentos s.c.”
D.Klimczak i M.Milewska
Połowy i Sprzedaż Ryb Andrzej
Skomiał

Cena netto i brutto
oferty w złotych
netto: 207,316,80
brutto: 254.999,66
netto: 184.800,00
brutto: 227.304,00
netto: 192.000,00
brutto: 236.160,00
netto: 216.000,00
brutto: 265.680,00
netto: 180.000,00
brutto: 221.400,00

Zgodnie z Specyfikacją Warunków Przetargowych oraz uchwałą Zarządu Kołobrzeskiej
Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. nr 1 z dnia 04 października 2017:

1. na Wykonawcę Zadania nr 1 wybrano ofertę Rybołówstwo Morskie DZI-92 Andrzej
Pelasik. Na wykonanie Zadanie nr 1 wpłynęła jedna oferta,
2. na Wykonawcę Zadania nr 2 wybrano ofertę Połowy i Sprzedaż Ryb Andrzej Skomiał
jako najkorzystniejszą spośród trzech złożonych ofert,
3. na Wykonawcę Zadania nr 3 wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Połowowo Handlowe
„Bentos s.c.” D.Klimczak i M.Milewska. Na wykonanie Zadanie nr 1 wpłynęła jedna
oferta.
W związku z powyższym na podstawie ust. 12 i 15 Specyfikacji Warunków Przetargu
zawiadamiam uczestników przetargu o jego wyniku oraz zapraszamy wybranych
Wykonawców do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą w siedzibie Spółki, przy ul.
Węgorzowej 8 w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.
Jednocześnie zawiadamiam, że oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani do realizacji
zadań w ramach niniejszego przetargu stosownie do postanowień art. 703 § 1 Kodeksu
cywilnego przestają wiązać z chwilą wyboru innej oferty.
Zawiadomienie opublikowano na stronie internetowej www.kgpr.pl w dniu 09.10.2017 oraz
wysłano listami poleconymi do wszystkich uczestników postępowania.

