
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 
 
ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DDD i CW Bogusław Luboń, Turawa, ul. Promenada 1, 46-045 
Turawa, NIP: 7542058838, REGON: 530530957, realizujący w ramach Programu Operacyjnego RYBY z uzyskanym 
wsparciem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego umowę o dofinansowanie NR 00026-6523.2-
SW0810030/18 na operację pt. „Rozwój oferty gastronomicznej Restauracji Rybna w Turawie przez wdrożenie 
elektronicznego systemu obsługi klienta oraz uruchomienie pływającej platformy restauracyjnej”, działając na 
podstawie ww. umowy, zgodnie z §6, ust. 1, pkt. 13 przeprowadził zapytanie ofertowe dot. zamówień powyżej 
20 000 zł netto na wykonanie usługi wykonania i dostarczenia pływającej platformy restauracyjnej. 
 
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej www.rybna-turawa.pl 8 lutego 2019 r. ze 
wskazanym terminem składania ofert: 26 lutego 2019, godz. 10.00. Publikacja zawierała: 
- zapytanie ofertowe (plik pdf) 
- formularz oferty (zał. Nr 1 do zapytania ofertowego) w formatach pdf oraz docx 
- oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (zał. Nr 2 do zapytania 
ofertowego) w formatach pdf oraz docx 
Zamawiający wysłał również zapytania ofertowe na adres poczty elektronicznej do dwóch potencjalnych 
oferentów. 
 
W ramach przeprowadzonego postępowania na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty (niżej w ujęciu 
chronologicznym): 

1. 19.02.2019 – WATERBUS S.C. Jerzy Bajron, Maciej Malinowski, Nowa Wieś 9, 05-870 Błonie, 
przesłany skan dokumentów na wskazany w zapytaniu ofertowym adres poczty elektronicznej. 

2. 21.02.2019 – BGHM MARINE SP. Z O.O., ul. Moniuszki 10 A, przesłany skan dokumentów na wskazany 
w zapytaniu ofertowym adres poczty elektronicznej. 

3. 22.02.2019 – Andrzej Dembiński Yacht, ul. Prudnicka 29, 47-300 Steblów, oferta złożona w siedzibie 
Zamawiającego.  

 
Spośród złożonych ofert jedna – nr 2, BGHM MARINE SP. Z O.O. – nie spełniała warunków kryterium nr 1 
i kryterium nr 4: oferta nie zawierała zapisu w pozycji „Adres (siedziba) wykonawcy”, o lokalizacji (Szczytno) 
wskazywała tylko pieczątka oraz nie został wskazany okres gwarancyjny. Ze względu na fakt umieszczenia 
danych lokalizacyjnych na pieczątce, Zamawiający zdecydował o potraktowaniu formularza ofertowego jako 
złożonego właściwie. 
 
Na podstawie wyznaczonych kryteriów przyznano następujące punkty każdej z ofert: 
 
1. WATERBUS S.C. Jerzy Bajron, Maciej Malinowski: 

Kryterium nr 1: 1 pkt. 
Kryterium nr 2: 0,7 pkt. 
Kryterium nr 3: 1 pkt. 
Kryterium nr 4: 2,4 
Razem: 5,1 pkt. 

2. BGHM MARINE SP. Z O.O. 
Kryterium nr 1: 01pkt. 
Kryterium nr 2: 0,16 pkt. 
Kryterium nr 3: 1 pkt. 
Kryterium nr 4: 0 pkt. 
Razem: 2,16 pkt. 

3. Andrzej Dembiński Yacht 
Kryterium nr 1: 1 pkt. 
Kryterium nr 2: 0,66 pkt. 
Kryterium nr 3: 1 pkt. 
Kryterium nr 4: 2,4 pkt. 
Razem: 5,06 pkt. 
 
Zgodnie z zapisem ppkt. 2.2.4 został wybrany wykonawca usługi z najwyższą liczbą punktów: WATERBUS S.C. 
Jerzy Bajron, Maciej Malinowski. Cena usługi: 123 000,00 zł netto (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych netto). 

http://www.rybna-turawa.pl/

