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ZAMAWIAJĄCY:                        Gdańsk, dnia 16.01.2018 r. 

Politechnika Gdańska 

Wydział Mechaniczny 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Nr postępowania - ZP/3/004/U/18 

 

L. dz. 29/WM/2018 

WYKONAWCY 

wg rozdzielnika  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Dostosowanie programu kształcenia, przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 
zajęć w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i 
satelitarne do potrzeb rynku Pracy” (POWR.03.01.00-00-N024/16-00) dla Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Gdańskiej, z podziałem na części”, o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 750.000 Euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 

 
Część nr 1 – Dostosowanie programu kształcenia, przygotowanie materiałów do prowadzenia zajęć oraz 

prowadzenie zajęć z przedmiotu Fantomatyka 

Na podstawie pkt 2 rozdział VI „Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną” Zamawiający informuje, że w 

przedmiotowym postępowaniu na część 1 wybrał ofertę nr 2 Wykonawcy – Squadron Sp. z o. o. z siedzibą w 

Gdańsku (80-288), ul. L. Kruczkowskiego 2. 

 

W postępowaniu na część 1 wpłynęła 1 oferta: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Łączna punktacja 

2 Squadron Sp. z o.o., ul. L. Kruczkowskiego 2, 80-288 Gdańsk 90,00 pkt. 

 

 

Część nr 2 – Dostosowanie programu kształcenia, przygotowanie materiałów do prowadzenia zajęć oraz 
prowadzenie zajęć z przedmiotu Technika antenowa. 
 

 

Na podstawie pkt 2 rozdział VI „Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną” Zamawiający informuje, że w 

przedmiotowym postępowaniu na część 2 wybrał ofertę nr 1 Wykonawcy – SpaceForest Sp. z o. o. z siedzibą w 

Gdynia (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98 



                     
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

 

W postępowaniu na część 2 wpłynęła 1 oferta: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Łączna punktacja 

1 SpaceForest Sp. z o. o. Gdynia (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98 80,00 pkt. 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Część nr 3 – Dostosowanie programu kształcenia, przygotowanie materiałów do prowadzenia zajęć oraz 

prowadzenie zajęć z przedmiotu Technika bardzo wysokich częstotliwości. 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na część 3 ponieważ, nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu.  

Podstawa prawna: 

Pkt 1 rozdziału XIV „Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną”. 

 

Część nr 4 – Dostosowanie programu kształcenia, przygotowanie materiałów do prowadzenia zajęć oraz 

prowadzenie zajęć z przedmiotu Przepływy w warunkach braku grawitacji 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na część 4 ponieważ, nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu.  

Podstawa prawna: 

Pkt 1 rozdziału XIV „Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną”. 

 

 
Z poważaniem:  

Dziekan Wydziału Mechanicznego 
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz  – prof. zw. PG 

                                                                                                           (działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej) 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresaci: 
1) Squadron Sp. z o.o., ul. L. Kruczkowskiego 2, 80-288 Gdańsk 
2) SpaceForest Sp. z o. o. Gdynia (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98 

 
2. a/a 


