
 
                         Gdańsk,   16  kwietnia    2008 r. 
L.dz. GO-31/203 /08   

 
P. P. H. U. „DRACHMA” 
ul. Rzemieślnicza 14 
83-000 Pruszcz Gdański 
fax. ( 058- 683-85-83 ) 

 
Dot.: postępowania ZP64/040/D/08 na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa   

domowego  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej 
 

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej „ustawą Pzp”, (Dz. U. z 2006 r  Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający Politechnika Gdańska 
informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej jako najkorzystniejszą w poszczególnych częściach zamówienia  
wybrano ofertę firmy: 
 
W części I Artykuły gospodarstwa domowego ogólnego u Ŝytku . 
P. P. H. U. „DRACHMA” ul. Rzemieślnicza 14 83-000 Pruszcz Gdański 
cena oferty 210 404,16 PLN. 
Oferta otrzymała łącznie 100  pkt. w kryterium „cena” 
W części I została złoŜona tylko jedna oferta, jej cena przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
W części II Artykuły gospodarstwa domowego - pozostałe. 
P. P. H. U. „DRACHMA” ul. Rzemieślnicza 14 83-000 Pruszcz Gdański 
cena oferty 102 158,70 PLN. 
Oferta otrzymała łącznie 100  pkt. w kryterium „cena” 
W części II została złoŜona tylko jedna oferta, jej cena przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp w poszczególnych 
częściach zamówienia dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Pzp. 
 

Zawiadomienie o wykonawcach wykluczonych z post ępowania 
Informujemy, Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Ŝaden Wykonawca nie został wykluczony. 

 
Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały  odrzucone 

Informujemy, Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Ŝadna oferta nie została odrzucona. 
 

Zawiadomienie o uniewa Ŝnieniu post ępowania 
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający Politechnika Gdańska zawiadamia, Ŝe 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki 
Gdańskiej zostało uniewa Ŝnione w obydwu wymienionych cz ęściach  na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 
ustawy Pzp, ze względu, Ŝe cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, która Zamawiający moŜe 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
 
 
 
 

                                                ....................................................... 
                                                           (podpis    kierownika    zamawiającego  
                                                                         lub  osoby  uprawnionej) 


