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 Dziekan   
  

L. dz. WETI/1078/2018            
               Gdańsk, dnia 30 marca 2018 r. 

 
Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
podzespołów elektronicznych i modułów dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej, nr postępowania CRZP/54/009/D/18, ZP/9/WETI/18 – część III, IV i V. 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
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”, w imieniu Politechniki Gdańskiej Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty 
wykonawcy w niżej wymienionych częściach:  

 
Część III - Dostawa gniazd na przewody i zaciskarki do pinów 

 
Botland B. Derkacz Sp. J., Gola 25A, 63-640 Bralin 
 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne : Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy Pzp, w związku z art. 
91 ustawy Pzp.  
 
Ponadto w III części postępowania ofertę złożył wykonawca:  
Balticad Sp. z o.o., 80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 149/3 
 
Oferta otrzymała łącznie 33,74 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 33,74 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 0,00 pkt. 
 
Z udziału w postępowaniu w części III nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono oferty.  
                                                                                                               
Część IV: Dostawa przewodów montażowych 

 
Botland B. Derkacz Sp. J., Gola 25A, 63-640 Bralin 
 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne : Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy Pzp, w związku z art. 
91 ustawy Pzp.  
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Ponadto w IV części postępowania ofertę złożył wykonawca:  
Balticad Sp. z o.o., 80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 149/3 
 
Oferta otrzymała łącznie 49,99 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 49,99 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 0,00 pkt. 
 
Z udziału w postępowaniu w części IV nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono oferty.  
 
Część V: Dostawa modułów i kart pamięci 

 
Syriana Joanna Fischer, 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17 
 
Oferta otrzymała łącznie 99,72 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 59,72 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne : Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy Pzp, w związku z art. 
91 ustawy Pzp.  
 
Ponadto w V części postępowania ofertę złożyli wykonawcy:  
 
Botland B. Derkacz Sp. J., Gola 25A, 63-640 Bralin 
 
Oferta otrzymała łącznie 99,39 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 59,39 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 
 
Part-Ad Artur Dyrda Grzechynia 635, 34-220 Maków 
 
Oferta otrzymała łącznie 60,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 0,00 pkt. 
 
Balticad Sp. z o.o., 80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 149/3 
 
Oferta otrzymała łącznie 52,30 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto przedmiotu zamówienia” – 52,30 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 0,00 pkt. 
 
Z udziału w postępowaniu w części V nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono oferty.  
                                                                                                          

                                                                                                        
               …………………………………………….. 

                                                                               (kierownik zamawiającego) 

Rozdzielnik: 
1) Strona internetowa zamawiającego 
2) a/a 


