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 Gdańsk, dnia    26.04.2013r. 
 
 
Nr post ępowania ZP/ 143/008/U/13 
 
 
 

INFORMACJA  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukc esywne 
świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Chemiczneg o 

 
 
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) Zamawiający Politechnika 
Gdańska Wydział Chemiczny informuje, że w niniejszym postępowaniu  wybrano 
najkorzystniejszą ofertę firmy:  
 
Hotel Impresja 
Biuro Doradztwa Gospodarczego HM 
Sp.zo.o. 
84-230 Rumia 
ul. Gdańska 24 
 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena : 100 
Wyboru najkorzystniejszej  oferty w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy Pzp dokonano 
zgodnie z art.91 ustawy Pzp. 
 
W postępowaniu wpłynęły również oferty następujących firm: 
 
1.Qubus Hotel  
Management Sp.zo.o. 
53-117 Wrocław,  
ul.Skierniewicka 18 
Oferta odrzucona na podst. art.89 ust.1 pkt 2 ustaw y Pzp. 
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający wymagał,  aby  hotel  znajdował się w odległości nie większej niż 
1500m od Politechniki Gdańskiej.  Zaproponowany przez Wykonawcę hotel znajduje 
się w odległości większej niż wymagana przez Zamawiającego.  
 
2.Amber Hotel 
ABC Sp.zo.o. 
ul.Powstańców Warszawskich 45 



80-165 Gdańsk 
 
Oferta odrzucona na podst. art.89 ust.1 pkt 2 ustaw y Pzp. 
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający wymagał,  aby  hotel  znajdował się w odległości nie większej niż 
1500m od Politechniki Gdańskiej.  Zaproponowany przez Wykonawcę hotel znajduje 
się w odległości większej niż wymagana przez Zamawiającego.  
 
3.Bethoven Hotel 
ZBDIT Z. Rudzi ński 
ul.Wagnera 13 
80-167 Gdańsk 
Oferta odrzucona na podst. art.89 ust.1 pkt 2 ustaw y Pzp. 
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający wymagał,  aby  hotel  znajdował się w odległości nie większej niż 
1500m od Politechniki Gdańskiej.  Zaproponowany przez Wykonawcę hotel znajduje 
się w odległości większej niż wymagana przez Zamawiającego.  
 
4.UpHotel s.c. 
 Monika Dewerenda-Opałka 
Oferta odrzucona na podst. art.89 ust.1 pkt 2 ustaw y Pzp. 
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający wymagał,  aby  hotel  znajdował się w odległości nie większej niż 
1500m od Politechniki Gdańskiej.  Zaproponowany przez Wykonawcę hotel znajduje 
się w odległości większej niż wymagana przez Zamawiającego.  
 
 
 

Dziękujemy za udział w post ępowaniu. 
 
 
 


