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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa stanowiska projektowo-pomiarowego specjalistycznych 
energooszczędnych sensorów, sieci sensorowych i anten do zastosowań autonomicznego rolnictwa dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Zagregowane rolnictwo w chmurze”/”Aggregate Farming in the Cloud” w ramach umowy nr 783221 – AfarCloud – 

H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage/H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage, finansowanych ze środków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w ramach programu 
Horyzont 2020 oraz NCBiR. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.03.2019 r. o godz. 13.00 
 
 

Część I – Urządzenie wytwarzające złożone prototypy 3D w systemach komunikacji bezprzewodowej 
 

Jedyna oferta wpłynęła po terminie składania ofert. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 36.000,00 zł brutto  
 
Część II - Urządzenie pozwalające na dokładną obróbkę złożonych prototypów 3D w systemach komunikacji bezprzewodowej, 
 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 
Cena brutto w zł 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Jakość (parametr techniczny) Warunki płatności 
zawarte w ofertach 

1. Sky-Video Marek Augustyński, ul. 

Stanisława Staszica 31,  

32-650 Kęty 

32.000,00 6 tygodni 12 miesięcy Parameter rozdzielczość 0,01mm Przelew 21 dni  od 

daty ptrzymania 

faktury przez 

zamawiającego 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 34.000,00 zł brutto  
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Część III - Urządzenie do czyszczenia PCB po montażu elementów elektronicznych oraz oczyszczania przyrządów pomiarowych i narzędzi precyzyjnych 
 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 
Cena brutto w zł 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Jakość (parametr techniczny) Warunki płatności 
zawarte w ofertach 

1. Balticad Sp. z o.o., ul. Kartuska 

149/3, 80-138 Gdańsk 

1.217,70 1 tydzień 24 miesiące 360W Przelew 21 dni  od 

daty ptrzymania 

faktury przez 

zamawiającego 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 2.000,00  zł brutto  
 
 
Część IV - Materiały pozwalające na dystrybucję sygnałów w systemach pomiarowych. 
 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 
Cena brutto w zł 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Jakość (parametr techniczny) Warunki płatności 
zawarte w ofertach 

1. Balticad Sp. z o.o., ul. Kartuska 

149/3, 80-138 Gdańsk 

27.060,00 7 tygodni 24 miesiące 2.10dB/ft Przelew 21 dni  od 

daty ptrzymania 

faktury przez 

zamawiającego 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 28.500,00  zł brutto  
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Sporządziła: Olga Warszewska 

UWAGA: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej „Informacji z otwarcia ofert”, przekazuje zamawiającemu „Oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” wg załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ww Oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


