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Dziekan 

L.dz.: WETI/148/2014       Gdańsk, 13.01.2014 r. 

INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania  na  usługę wyceny dóbr niematerialnych i prawnych oraz doradztwa w 

zakresie biznesplanu w Projekcie NOR-STA  dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej, nr postępowania  CRZP/514/009/U/13    

Na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2013, poz. 907,984 i 1054 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 
wyceny dóbr niematerialnych i prawnych oraz doradztwa w zakresie biznesplanu w Projekcie NOR-
STA   dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  Politechniki Gdańskiej  

za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:    

WK Consulting Wojciech Kruszyński 

Ul. Dąbrowszczaków  32c/14, 80-364 Gdańsk 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  

cena –   37,33 

czas realizacji usługi – 50 

potwierdzone wykonanie wyceny dóbr niematerialnych dot. oprogramowania – 5 

potwierdzone wykonanie biznesplanu dla celów komercjalizacji  usług IT - 5 

Liczba uzyskanych punktów ogółem –  97,33 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy. 

W  postępowaniu złożono jeszcze oferty: 

Grupa EGEA Sp. z o.o. 
Ul. Abrahama 1 A, 80-307 Gdańsk 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  

cena –   31,11 

czas realizacji usługi – 50 

potwierdzone wykonanie wyceny dóbr niematerialnych dot. oprogramowania – 5 

potwierdzone wykonanie biznesplanu dla celów komercjalizacji  usług IT - 5 

Liczba uzyskanych punktów ogółem –  91,11 
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CoWinners Sp. z o.o. 

Ul. Trzmiela 14, 60-185 Poznań 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  

cena –   40 

czas realizacji usługi – 0 

potwierdzone wykonanie wyceny dóbr niematerialnych dot. oprogramowania – 5 

potwierdzone wykonanie biznesplanu dla celów komercjalizacji  usług IT - 0 

Liczba uzyskanych punktów ogółem –  45,00 

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. 

Ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  

cena –   24,45 

czas realizacji usługi – 10 

potwierdzone wykonanie wyceny dóbr niematerialnych dot. oprogramowania – 5 

potwierdzone wykonanie biznesplanu dla celów komercjalizacji  usług IT - 5 

Liczba uzyskanych punktów ogółem –  44,45 

KPM Group Łukasz Olechnowicz 

Ul. Seleny 10, 80-299 Gdańsk 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  

cena –   25,45 

czas realizacji usługi – 30 

potwierdzone wykonanie wyceny dóbr niematerialnych dot. oprogramowania – 5 

potwierdzone wykonanie biznesplanu dla celów komercjalizacji  usług IT - 5 

Liczba uzyskanych punktów ogółem –  65,45 

 


