
Nr post^powania: ZP/ 382/ 014/D/14 
Gdansk, 08 pazdziernika 2014 

Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostaw^ komputerow przenosnych oraz akcesoriow dia 
Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej. 

2AWIAPOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych Q. t. Dz. 
U. z 2013 r, poz. 907 z pozniejszymt zmianami) Zamawiajacy Politechnika Gdanska informuje, ze w 
post^powaniu prowadzonym w tt7bie przetargu nieograniczonego na: dostaw^ komputerow 
przenosnych oraz akcesoriow dIa Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, jako 
najkorzystniejsz^ wybrano ofert? firmy: 
1) DIa czesci 2: 
KONCEPT Sp. z o. o. 
ul. Waty Piastowskie 1 
80-855 Gdansk 
Cena oferty: 4305,00 PLN brutto. 
Oferta otrzymala 100 pkt. w kryterium cena- waga 100%. 
Uzasadnienie wvboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy 
PZP dokonano zgodnie z art. 91 tej ustawy. 

2) Jednoczesnie na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy Prawo zamowieh publicznych informuje, 
ze Zamawiajacy Politechnika Gdanska Wydziat Elektrotechniki i Automatyki uniewaznia 
postepowanie w czesci 1, w oparciu art. 93 ust.1 pkt. 4 tej ustawy, gdyz oferta z najnizsz^ cen^ 
przewyzsza kwot^, jak^ Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia. 

Uzasadnienie 

W prowadzonym postf powaniu dIa czesci 1 do wyznaczonego terminu sWadania ofert wptyn^ta 1 
oferta ztozona przez: 
KONCEPT Sp. z o. o., ul. Waly Piastowskie 1, 80-855 Gdansk, z cen^ 9594,00 PLN brutto. 
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej byla cena. 
Zamawiajacy przeznaczyl na sfinansowanie zamowienia kwot^ 6600,00 PLN brutto. 
Wobec powyzszego oferta z najnizsz^ cen^ przewyzsza wymienionq kwot?, a Zamawiajacy nie 
moze zwi^kszyc tej kwoty do ceny oferty z najnizsz^ cenq. 

Podstawa prawna: 

Art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP: Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, 
jezeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsz^ cen^ przewyzsza kwot?, ktor^ 
Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze 
zwi^kszyc t^ kwotf do ceny najkorzystniejszej oferty. 



Ponadto informuje, ze w niniejszym post^powaniu nie odrzucono zadnej oferty, ani nie wykluczono 
zadnego Wykonawcy. 

Zawarcie umowy o zamowienie publiczne (dotyczy czesci 2), nast^pi zgodnie z art. 94 ustawy PZP. 

Otrzymuia: 
KOCEPT Sp. z o. o. ul. Waty Piastowskie 1, 80-855 Gdansk. 


