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 Dziekan   
  

L. dz. WETI/1192/2018            
               Gdańsk, dnia 11 kwietnia 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 I i II. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 w części I pn. „Dostawa płytek montażowych” 

 
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 niniejsze postępowanie, w 

części I, 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 27.03.2018 r., wpłynęła 1 oferta od 
następującego wykonawcy: 

1) Balticad Sp. z o.o., ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk 
Jednakże oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.  

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w części II pn. „Dostawa przełączników dźwigowych miniaturowych” 
 
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:  
Balticad Sp. z o.o., ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk 
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. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne : Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy Pzp, w związku z art. 
91 ustawy Pzp.  
W II części postępowania złożono 1 ofertę.  

                                                                                                                                                                                                                

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

                                                                               (kierownik zamawiającego) 

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


