
  

 
 

 

 

 

 

 Dziekan   

 

 

L.dz.: WETI/1143/2015 

     Gdańsk, dnia 07.04.2015 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę anemometru, zasilacza programowalnego oraz rejestratorów 

wielokanalowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nr 

postępowania CRZP/86/009/D/15, ZP/28/WETI/15 

  

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zwanej dalej ustawą Pzp (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Politechniki 

Gdańskiej, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuję, że Zamawiający dokonał 

wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: 

 

w części I – Dostawa anemometru 

 

Balticad Sp. z o.o. 

ul. Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk 

 

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. w tym: 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” – 95,00 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 5,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp dokonano 

zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.  

W części I przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

W części I przedmiotowego postępowania nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Ponadto w I części przedmiotowego postępowania ofertę złożył Wykonawca: 

 

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Andrzej Łobzowski, Maria Łobzowska Sp. J. 

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły 

 

Oferta otrzymała łącznie 89,08 pkt. w tym: 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” – 84,08 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 5,00 pkt 

  

w części II – Dostawa zasilacza programowalnego 

 

NDN – Zbigniew Daniluk 

02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15 
 

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. w tym: 



 
 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” – 90,00 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji” – 10,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp dokonano 

zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.  

W części II przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

W części II przedmiotowego postępowania nie odrzucono żadnej oferty. 

 

w części III – Dostawa rejestratorów wielokanałowych 

 

Balticad Sp. z o.o. 

ul. Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk 

 

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. w tym: 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” – 95,00 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 5,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp dokonano 

zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.  

W części III przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

W części III przedmiotowego postępowania nie odrzucono żadnej oferty. 

 

 

 

 


