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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu multimedialnego do projektu pt. „Inteligentne     
              znaki drogowe do adaptacyjnego  sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X” –  
              INZNAK  nr umowy POIR 04.01.01-00-0089/16, nr projektu 032424” 
  
 

Działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający  Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki  informuje , że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 
CZĘŚĆ I 

1) Za najkorzystniejszą   uznano ofertę złożoną przez firmę SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 
Gdańsk 

 
         Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. w tym: 
         Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto” – 60 pkt. 
         Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 20 pkt. 
         Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20 pkt. 
          
         Uzasadnienie faktyczne i prawne : Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy Pzp,  w związku z art. 91  
                                                                 ustawy Pzp.  
 
         Ponadto w postępowaniu oferty złożyli : 
         1/ BALTICAD Sp. z o.o., ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk 
            Oferta otrzymała łącznie  73,20 pkt. w tym: 
            Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto” –  46,53 pkt. 
            Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 6,67 pkt. 
            Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” –  20pkt. 
 
CZĘŚĆ II 
 
          1) Za najkorzystniejszą   uznano ofertę złożoną przez firmę BALTICAD Sp. z o.o., ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk 
 
         Oferta otrzymała łącznie 100 pkt. w tym: 
         Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto” – 60 pkt. 
         Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 20 pkt. 
         Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20 pkt. 
          
         Uzasadnienie faktyczne i prawne : Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy Pzp,  w związku z art. 91  
                                                                 ustawy Pzp.  
 
         Ponadto w postępowaniu oferty złożyli : 
         1/ SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk 
            Oferta otrzymała łącznie 70,81 pkt. w tym: 
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            Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto” – 47,95 pkt. 
            Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 2,86 pkt. 
            Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20 pkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Z poważaniem 
 
                                                                                                                             

                                                                                                                  


