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                                                                                                              Wg rozdzielnika 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Cześć III Dostawa długich niskostratnych pomiarowych linii współosiowych b.w.cz (DC-18 GHz) 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału  
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr postępowania CRZP/9/009/D/18, ZP/2/WETI/18 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, 

poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie, w części III 

pn. „Dostawa długich niskostratnych pomiarowych linii współosiowych b.w.cz (DC-18 GHz)”, zgodnie z art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 19.01.2018 r., wpłynęły 2 oferty od 
następujących wykonawców: 

1) PT-H Neopta Electronics Sp. z o.o., ul. Włodkowicka 14, 60-334 Poznań 
2) RFSYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Z. Słomińskiego 7/203, 00-195 Warszawa 

 
Jednakże oferty te zostały odrzucone odpowiednio na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp, dlatego postanowiono jak wyżej. 

 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.  

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Część IV: Dostawa krótkich niskostratnych pomiarowych linii współosiowych b.w.cz (DC-18 GHz) 
 
Działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w części IV, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:  

 
PT-H Neopta Electronics Sp. z o.o., ul. Włodkowicka 14, 60-334 Poznań 



2 
 

 
Oferta otrzymała łącznie 70,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 0,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 10,00 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 złożył niżej wymieniony wykonawca uzyskując następującą punktację: 

Nr oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Punktacja  
w kryterium:  
„Cena brutto 
przedmiotu 

zamówienia” 

Punktacja  
w kryterium:  

„Termin 
dostarczenia 
przedmiotu 

zamówienia”” 

Punktacja  
w kryterium:  

„Okres 
gwarancji” 

Łączna 
punktacja: 

4. RFSystem Sp. z o.o. Sp. k. ul. 
Słomińskiego 7/203, 00-195 
Warszawa 

44,21 0,00 10,00 54,21 

 

 

Dziekan 

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG 

 

              (w imieniu zamawiającego) 

 

Rozdzielnik: 

1/ strona internetowa zamawiającego 

2/ a/a                                                                                

 


