
L.dz.: CIT/0308/10 Gdańsk, 07-04-2010 

 
Informacja o wyborze oferty w  postępowaniu  

dotyczy: zamówienia publicznego ZP-0244/022/D/10, o wartości poniżej 193.000 Euro, 
rozpisanego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę modułu stojaka światłowodowego i szaf 
teleinformatycznych z wyposażeniem dla Centrum Informatycznego TASK”. 

Zamawiający, Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej 
Sieci Komputerowej niniejszym informuje, że na realizację zamówienia  
ZP-0244/022/D/10 wpłynęły  oferty złożone przez następujących Wykonawców:  

1. FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grabska 11; 
2. UNITECH Piotr Sadowski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wł. Komara 14; 
3. OPTOLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul Zawiła 56; 
4. OPTO-KABEL -  Jerzy Łajca z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Floriana 8 m 26 

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). 

Nr FIRMA Streszczenie oceny 
Liczba pkt. 

 w kryterium: 
CENA 

1.  FCA Sp. z o.o. 
Oferta ważna, spełnia wymagania SIWZ, cena 
oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia 

  100,00     

2.  UNITECH  
Piotr Sadowski 

Oferta ważna, spełnia wymagania SIWZ 
Cena oferty przekracza kwotę jaką zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia 

   92,37     

3.  OPTOLAN Sp. z o.o. 
Oferta ważna, spełnia wymagania SIWZ 
Cena oferty przekracza kwotę jaką zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia 

   94,51     

4.  OPTO-KABEL   
Jerzy Łajca 

Oferta ważna, spełnia wymagania SIWZ 
Cena oferty przekracza kwotę jaką zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia 

   87,17     

 

Zgodnie z art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokonał 
wyboru oferty złożonej przez firmę FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grabska 11 
jako najkorzystniejszej oraz, zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający o swoim wyborze informuje Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia.  

Zamawiający oświadcza, że wezwie firmę FCA 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) 
 

1. Wykonawcy 
Otrzymują: 

2. tablica ogłoszeń DZP PG 
3. http://www.dzp.pg.gda.pl/ 
4. a/a 
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