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Gdańsk, dnia 5 października 2017 r. 

nr postępowania: ZP/002/057/2017 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„zakup sprzęt komputerowego i innych akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum 

Transferu Wiedzy i Technologii” do realizacji zadań w ramach projektu „Inkubator 

Innowacyjności+ realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie 

zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020 (Działanie 4.4). 

 

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

publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „zakup sprzęt komputerowego i innych 

akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Technologii” w 60% kryterium 

ceny ofertowej oraz w 40% kryterium terminu realizacji wybrano ofertą jedynego niewykluczonego z 

postępowania wykonawcy  którą jest oferta Wykonawcy  KONCEPT Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 

Warszawa, oferującego realizację przedmiotu ww. zamówienia za łączną kwotę 7 995,00 zł brutto oraz 7 

dniowy termin realizacji. 

Oferta ww. jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego oraz stanowi jedyną ofertę 

nieodrzuconą. 

Umowy z wybranymi Wykonawcami w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  mogą zostać podpisane po dniu 10 października 2017 r.  

 

1. Informacje na temat poddanych ocenie ofert w ww. zamówieniu wraz ze streszczeniem oceny, 

przedstawia poniższa tabela: 

l.p. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Liczba punktów w 
kryterium ceny 
ofertowej – do 60 pkt. 

Liczba punktów w 
kryterium okresu 
gwarancji – do 40 pkt. 

Liczba punktów 
razem 

1 KONCEPT Sp. z o.o.  
ul. Wodniaków 19 
03-992 Warszawa  

60 40 100 

 

Na oryginale pieczęć i podpis 

Kanclerz Politechniki Gdańskiej 

mgr inż.  Marek Tłok 


