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 Dziekan   
 
L.dz.: WETI/2555/2015 

                Gdańsk, dnia 24.07.2015 r. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
DOSTAWĘ SPRZĘTU DO LABORATORIUM SIECI BEZPRZEWODOWYCH PL-LAB2020 na potrzeby realizacji 
projektu "PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020" dla Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nr postępowania CRZP/226/009/D/15, 
ZP/63/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 systemu monitorowania i planowania radiowego 
 
BALTICAD Sp. z o.o.  
ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk  
 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” - 90,00 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 10,00 pkt 
 
Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp dokonano zgodnie z 
art. 91 ustawy Pzp.  
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Ponadto w I części przedmiotowego postępowania ofertę złożył Wykonawca: 
 
SYRIANA Joanna Fischer 
80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17 
 
Oferta otrzymała łącznie 55,38 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” – 52,88 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 2,50 pkt 
 
CONTICA SOLUTIONS Marcin Piekarz 
ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola 
 
Oferta otrzymała łącznie 84,13 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” – 79,13 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 5,00 pkt 
 



 

 

 

 

 

 

"PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020"; Projekt Nr POIG. 02.03.01-00-104/13 

Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 

Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury 

informatycznej nauki. 

 

w części II – Dostawa zestawu narzędzi do badania pasma radiowego ISM 2.4 i 5 GHz oraz wizualizacji 
parametrów funkcjonowania sieci standardu IEEE 802.11. 
 
CONTICA SOLUTIONS Marcin Piekarz 
ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola 
 
Oferta otrzymała łącznie 93,33 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” - 90,00 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 3,33 pkt 
 
Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp dokonano zgodnie z 
art. 91 ustawy Pzp.  
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Ponadto w II części przedmiotowego postępowania ofertę złożył Wykonawca: 
 
SYRIANA Joanna Fischer 
80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17 
 
Oferta otrzymała łącznie 73,06 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” – 70,56 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 2,50 pkt 
 
BALTICAD Sp. z o.o.  
ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk  
 
Oferta otrzymała łącznie 90,31 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena oferty” – 80,31 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” – 10,00 pkt 
 

 


