POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Mechaniczny
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80-233 Gdańsk
Nr postępowania - ZP/102/004/U/19

Gdańsk, dnia 07.05.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przeprowadzenie szkolenia dot. psychologii
zarządzania zespołem dla studentów Politechniki Gdańskiej w ramach projektu "HEDGEHOG –
Badanie środowiska dynamicznego i termicznego rakiety kosmicznej” – Projekt pozakonkursowy
o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający, działając zgodnie z rozdz. XIV pkt 4 (Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty) Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną, niniejszym
zawiadamia, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana
oferta nr 2 złożona przez Pana Wojciecha Klupś, ul. Bp. Dominika 35a/13, 81-402 Gdynia cena
oferty: 12 960 zł brutto
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez
niżej wymienionych Wykonawców:
Numer
oferty
(wedłu
g daty i
godziny
Nazwa (firma) i adres
wpływu
wykonawcy
do
siedzib
y
Zamaw
iająceg
o)
1
Mentorzy Rozwoju
Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Łączna 5, 81-657
Gdynia
2
Wojciech Klupś, ul. Bp.
Dominika 35a/13, 81-402
Gdynia

Liczba
punktów w
kryterium
„Cena”

Liczba punktów w kryterium
„Doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń/zajęć z
psychologii osoby
uczestniczącej w
wykonywaniu zamówienia
(osoby szkolącej) – ilość lat

L. punktów w kryterium
„Doświadczenie w
koordynowaniu projektów
inżynierskich/technicznych
osoby uczestniczącej w
wykonywaniu zamówienia
(osoby szkolącej) – ilość lat
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Jednocześnie informuję, że na podstawie pkt 13, w związku z pkt. 1 rozdziału VIII „Ogłoszenia o
zamówieniu” Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli, ul. Łączna 5, 81-657 Gdynia, ponieważ Wykonawca nie podpisał oferty. Zgodnie z pkt.
VIII. 1 „Wykonawca składa jedną podpisaną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w
języku polskim”. Forma pisemna zgodnie z art. 78 § 1 KC wymaga złożenia własnoręcznego podpisu
na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Z poważaniem

Dziekan
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG
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Strona internetowa Zamawiającego

