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Nr post^powania: ZP/ 468/ 014/D/11 ^nia r - v ^ -

- : - idencylny dJsJ^O^^ 
Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: dostaw^ oprogramowania i uktadow laboratoryjnych, zestawu 
dydaktycznego oraz kamery przemystowej dia Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdahskiej wramach projektu „Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriow 
Wydziafu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej w Gdahsku Infrastruktura 
edukacyjna i naukowo dydaktyczna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dIa 
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, wspoHinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 201 Or. Nr 113, 
poz. 759 z pozn. zmianami) Zamawiaj^cy informuje, ze w postepowaniu prowadzonym w tryble przetargu 
nieograniczonego na: dostaw^ oprogramowania i uktadow laboratoryjnych, zestawu dydaktycznego 
oraz kamery przemystowej dIa Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, jako najkorzystniejsz^ wybrano 
ofert? firmy: 

DIa CZ^6CI 1 
SABURSp. zo . o. 
ul. Putawska 303 
02-785 Warszawa 
Cena oferty: 4993,80 PLN brutto. 
Oferta otrzymate 100 pkt, w kryterium cena-waga 100%. 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp 
dokonano zgodnie z art. 91 tej ustawy. 

DIa CZ^SCI 2 
NATIONAL INSTRUMENTS POLAND 
ul. Grojecka 5 
02-025 Warszawa 
Cena oferty: 68025,14 PLN brutto. 
Oferta otrzymala 100 pkt. w kryterium cena-waga 100%. 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp 
dokonano zgodnie z art. 91 tej ustawy. 

DIa CZ^SCI 4 
MPL TECHMA Sp. z o. o. 
Al. Zwyci^stwa 96/98 
81-451 Gdynia 
Cena oferty: 14614,45 PLN brutto. 
Oferta otrzymaJa 100 pkt. w kryterium cena-waga 100%. 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp 
dokonano zgodnie z art. 91 tej ustawy. 

W prowadzonym postepowaniu o udzieienie zamowienia publicznego w cz^sciach 1, 2 i 4 nie ztozono 
wi^cej ofert. Zamawiajqcy moze zawrzec umowy w sprawie zamowienia publicznego dIa tych cz^sci przed 
uplywem terminu 5 dni od dnia przeslania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dIa Wojewodztwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013 



Jednoczesnie Zamawiaj^cy, Politechnika Gdahska Wydziat Elektrotechniki i Automatyki informuje, ze 
uniewaznia post^powanie w cz^sci 3 ze wzgledu na to, ze nie ztozono zadnej oferty niepodlegaj^cej 
odrzuceniu. 
Podstawa prawn a: 
Ar t . 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp: 
Zamawiaj^cy uniewaznia post^powanie o udzielenie zamowienia, jezeli nie ztozono zadnej oferty 
nlepodlegaj^cej odrzuceniu albo nie wptyn^t zaden wniosek do udziatu w postepowaniu od wykonawcy 
niepodlegajqcemu wykluczeniu. 


