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Informacja o wyborze oferty 
 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednostki jachtowej wraz z 
wyposażeniem dla Centrum Informatycznego TASK na potrzeby Morskiego 
Internetowego Laboratorium „AQUARIUS” , prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

Numer referencyjny: ZP-0225/022/D/10    

Zamawiający, Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej 
Akademickiej Sieci Komputerowej informuje, że w postępowaniu  ZP-0225/022/D/10  
na dostawę jednostki jachtowej wraz z wyposażeniem dla Centrum Informatycznego 
TASK na potrzeby Morskiego Internetowego Laboratorium „AQUARIUS”  wpłynęły  
2 oferty złożone przez następujących Wykonawców: 

1. ARMATOR YACHTS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu(05-600), Podole 9 
2.  Delphia Yachts Kot Sp.J. z siedzibą w Olecku(19-400), ul. Kościuszki 63 

Po sprawdzeniu złożonych wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, Zamawiający 
informuje, że żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania. 

Po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) Zamawiający oświadcza, że żadna ze złożonych ofert nie została 
odrzucona. 

Poniższa tabela zawiera streszczenie oceny złożonych ofert i uzyskaną punktację  
w kryterium oceny ( jedynym kryterium oceny była zgodnie z SIWZ cena złożonych ofert). 

Numer 
oferty 

WYKONAWCA Streszczenie oceny 
Liczba pkt. 

 w kryterium: 
CENA 

1 
ARMATOR YACHTS POLSKA 
Sp. z o.o. 

Oferta ważna, spełnia wymagania SIWZ. 
Cena oferty mieści się w kwocie jaką 
zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia 

100,00 

2 Delphia Yachts Kot Sp.J. 

Oferta ważna, spełnia wymagania SIWZ. 
Cena oferty mieści się w kwocie jaką 
zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia 

96,11 

 

Zamawiający oświadcza, że do realizacji  zamówienia, wybrał ważną ofertę firmy 
ARMATOR YACHTS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu(05-600), Podole 9,   
która spełnia wymagania SIWZ, mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na 
realizację zamówienia i otrzymała najwyższą punktację w kryterium ceny spośród nie 
odrzuconych ofert. 

Zamawiający oświadcza, że wezwie firmę ARMATOR YACHTS POLSKA Sp. z o.o. 
do podpisania Umowy i udzieli  jej zamówienia publicznego. 



W związku z tym, że żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania  
i żadna oferta nie została odrzucona, od niniejszego rozstrzygnięcia Wykonawcom nie 
przysługuje odwołanie (podstawa – Art. 180 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
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