Fundacja Wodna Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław

Wrocław, 26.02.2021 r.

Dotyczy: postępowania nr WSR-093/1/21 „Dostawa sonaru”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Do dnia 26.02.2021 do godziny 11.00 wpłynęła 1 oferta.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni
żadni wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej
oferty.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843, z 2020 r. poz. 288, 1086) Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Lp.

1.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Kryterium I

Kryterium II

- Cena oferty

- Parametry techniczne

brutto

sonaru

GRIFFIN GROUP S.A.

276.750,00 zł

DEFENCE SP. K.

brutto

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Razem:

1800 kHz

60 pkt

25 pkt
85 pkt

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość
punktów tj.: 85 zgodnie z opisem w Specyfikacji warunków zamówienia.
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Fundacja Wodna Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy a także innym osobom, jeżeli mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień
publicznych wobec czynności wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych z
dnia 19 września 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 2019 – z późn. zm.)
Wykonawca wnosi odwołanie w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a. na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

