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Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot.: Dostępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę kamery cyfrowej z akcesoriami, laptopa, czytników

e - book, zestawów mikrofonów bezprzewodowych z nadajnikiem wraz akcesoriami
oraz akcesoriów multimedialnych i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Zarządzania

i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -

dalej Ustawa Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamery
cyf~owej z akcesoriami, laptopa, czytników e - book, zestawów mikrofonów
bezprzewodowych z nadajnikiem wraz akcesoriami oraz akcesoriów multimedialnych i
akcesoriów komputerowych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Została wybrana oferta Wykonawcy:

ATUT CENTRUM Sp. z o.o., ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok.134, 02-972 Warszawa

Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. w kryterium cena oferty.

Na postępowanie wpłynęły cztery oferty:
Numer Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Kryterium Kryterium Razem
oferty termin cena oferty

realizacji
1 „SYRIANA” Joaima Fischer, 80-180 Gdańsk, punktów nie punktów nie punktów

ul. Porębskiego 28/17 przyznano przyznano nie
przyznano

2 KONCEPT SP. ZO.O. ODDZIAŁ GDAŃSK, punktów nie punktów nie punktów
80-85 5 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, przyznano przyznano nie

przyznano
3 P.H.P.U. ZUBER Andrzej Zuber, punktów nie punktów nie punktów

50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29 C, przyznano przyznano nie
przyznano

4 ATUT CENTRUM Sp. z o.o., 5 pkt. 95 pkt. 100 pkt.
ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok.134,

02-9”72_Warszawa
W postępowaniu o udzielenie zamówienia odrzucono trzy oferty, wykluczono trzech
Wykonawców.
Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp dokonano zgodnie z
art. 91 ustawy Pzp.
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