
POLITECHNIKA GDANSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk,
tel. (058) 347-24-00

Gdansk, dnia 27/04/2012

ZAWIADOMIENIE 0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien

publicznych, (Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz.759 z p62n. zm .), Zamawiajgcy Politechnika

Gdanska informuje, 2e w postepowaniu o udzielenie zamOwienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 	 na usluge zorganizowania

i przeprowadzenia kolonii/obozu dla dzieci pracownikOw, emerytOw i rencistOw

Politechniki Gdanskiej. ZP/121/055/U/12.

wybrano Wykonawcp dla cze§ci II 

Biuro PodrOky GandaIf Travel Agnieszka Galkiewicz
ul. Tuszynska 69, 95 -030 Rzg6w
Liczba punktOw w kryterium cena: 100

Ponadto oferty zloZyli nastepujacy Wykonawcy dla cze§ci II: 

Biuro Turystyczne Czerwinski Travel s.c.
ul. Bieganskiego 10/11, 80 -807 Gdansk
Liczba punktOw w kryterium cena: 87,91

Biuro PodrOky „ Harctur" Sp.zo.o.
ul. Kremerowska 17, 31 -130 Krakow
Liczba punktOw w kryterium cena: 86,23

Biuro PodrOZy „ Kon Tiki" Labaz i Grochantz Sp. Jawna
ul. Kociuszki 34, 50 -012 Wroclaw
Liczba punktOw w kryterium cena: 84,15

Biuro PodrOZy Sun@Snow Sp. Z.o.o.
ul. Chopina 53, 70 -450 Szczecin — oferta odrzucona



ZAWIADOMIENIE 0 VVYKONAWCY , KTOREGO OFERTA ZOSTALA ODRZUCONA

Informujemy, ze w postqDowaniu o udzielenie zamOwienia publicznego prowadzonym

w	 trybie	 przetargu	 nieograniczonego	 na	 ustug	 zorganizowania

i przeprowadzenia kolonii/obozu dla dzieci pracownikOw, emerytOw i rencist6w

Politechniki Gdanskiej zostata odrzucona oferta firmy Biuro PodrOZy Sun@Snow Sp.

Z.o.o. ul. Chopina 53, 70 - 450 Szczecin na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ze wzglOu na

to, ze jej tre ss nie odpowiada tre§ci specyfikacji istotnych warunkOw.

Wykonawca w swojej ofercie dla czOci II z dnia 19.04.2012r. zaoferowat cent brutto

dot. realizacji przedmiotu zamOwienia dla 1 uczestnika obozu. Zamawiajgcy w SIWZ

okre§lit, ze cena brutto w ofercie ma uwzglpdnia6 koszty Wykonawcy poniesione w celu

nale2ytego wykonania zam6wienia dla 45 uczestnik6w obozu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 	 2 pkt 5 ustawy Pzp

dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.

Umowa z Wykonawc4 zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 w terminie nie

krOtszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty.

inz. Mareh Tiok

(data i podpis kierownika zamawiajacego

r

lub soby upowaznionej)
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