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Informacja o wyniku postępowania do 30 000 EUR  

 

Akademia Morska w Gdyni 

81-225 Gdynia ul. Morska 81-87 

 

 

W dniu 31-12-2015 zakończono postępowanie dotyczące : 

 Wykonanie generalnego remontu pomieszczeń 252 i 264 w zakresie: 

Dostawy i instalacji nowych systemów szotów ściennych klasa B15 (gr. 25mm i 50mm), w tym szotów do pomieszczeń mokrych 

Dostawy i instalacji obudów bulajów szt. 3 Sufitów samonośnych w klasie B, oklejonych folią kolorystyka RAL 9010, w tym do 

pomieszczeń mokrych, podłóg: wylewka, wykładzina PCV „golden teak” z czarną fugą 

dostawę i montaż drzwi wykończonych laminatem 2szt w kolorze i wzorze mebli  

z oznakowaniem mosiężnym oraz 1 szt łazienkowych oklejonych folią w wzorze i kolorze szotów ściennych (2 wejściowe z 

wyjściem awaryjnym, 1 szt. łazienkowe z kratką wentylacyjną) 

Dostawa i montaż mebli: Łóżko podwójne wraz z materacami 80x200 +zagłówki 41x11x80 i drabinką 

Łóżko pojedyncze na postumencie z materacem 80x200 + zagłówek 41x11x80. W postumencie łóżka szafka dwu drzwiowa z 

dwiema półkami oraz czterema 3 lub 4 szufladami.Szafa ubraniowa 90x60x199 cm 2 szt. Sofa 2 / 3 osob. tapicerowana 2 szt. z 

pojemnikiem na pasy ratunkowe i Stoliki do sof 2 szt.Komoda z szufladami wys. 80 cm szer. 45 cm1szt. Szafka dwu drzwiowa 

wys. 80cm szer. 45 cm 1 szt. Komodę o szer. 100 głęb. 45cm wys. 80cm 1szt. umywalka nablatowa wraz z szafką wiszącą i 

baterią 1 kpl. Wieszaki na kurtki 2 kmpl. mocowane do szotów 

Dostawa i montaż wyposażenia łazienki:  WC kompakt z młynkiem i pompą 1 szt., umywalka nablatowa wraz z szafką wiszącą i 

baterią 1 kpl., prysznic półokrągły 90x90cm z głębokim brodzikiem (ok. 20cm) i kabiną wykonaną ze szkła lub wysokiej jakości 

płyt poliwęglanowych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym otwarcia drzwi. W łazience kafle o wymiarach stosowanych na 

jednostkach morskich. 
       (określić przedmiot zamówienia) 

 

prowadzone w trybie:  zapytania ofertowego 

Wynik postępowania: 

 

1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wybranego Wykonawcy: 

    Uni-Mebel sp.zo.o. s.k. 
Adres Wykonawcy:  

ul. Druckiego-Lubeckiego 1A 

71-656 Szczecin 

2. Wartość netto i brutto udzielonego zamówienia (zł): 

  94 100 PLN netto / 94 100 PLN brutto 

3. Nazwa jednostki, nr tel. oraz imię i  nazwisko prowadzącego postępowanie: 

  Dział Armatorski Tel. 395 Marcin Kotowicz 

4. Inne informacje:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

22-01-2016 

                            (data i podpis Prowadzącego) 


