
  

 
 

 

 

 

 Dziekan   

 

L.dz. WETI/1006/2020                                                                                                           Gdańsk, dnia 23.09.2020 r. 
 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

              pn. „Dostawa mebli dla Katedr Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”,  

             nr postępowania CRZP/212/009/D/2020, ZP/60/WETI/2020. 

 
 
 

INFORMACJA 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 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w imieniu Zamawiającego 
Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuję, o wyborze najkorzystniejszej 
oferty : 

 
W części 1: dostawa biurka dla KTIN 
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 
HEBEL s.c. Piotr i Wojciech Hebel 
ul. Dębogórska 2, 84-230 Rumia 
Oferta otrzymała łącznie 90,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 10,00 pkt. 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty: 
Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a) ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy, przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów ofert. 
  
W części 1 złożono jeszcze ofertę: 
ZPUH JAWOR Zbigniew Świadek 
Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański 
Oferta otrzymała łącznie 82,39 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 42,39 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 20,00 pkt. 
 

 
W części 2: dostawa stołów komputerowych do Laboratorium MKZL 
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

HEBEL s.c. Piotr i Wojciech Hebel 
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ul. Dębogórska 2, 84-230 Rumia 
Oferta otrzymała łącznie 90,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 10,00 pkt. 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a) ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy, przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów ofert. 
 
W części 2 złożono jeszcze ofertę: 
ZPUH JAWOR Zbigniew Świadek 
Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański 
Oferta otrzymała łącznie 72,57pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 32,57 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 20,00 pkt. 
 

W części 3: dostawa szaf z nadstawkami dla KSSiR 
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

HEBEL s.c. Piotr i Wojciech Hebel 

ul. Dębogórska 2, 84-230 Rumia 
Oferta otrzymała łącznie 90,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 10,00 pkt. 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty:  
Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a) ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy, przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów ofert. 
 
W części 3 złożono jeszcze ofertę: 
ZPUH JAWOR Zbigniew Świadek 
Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański 
Oferta otrzymała łącznie 72,14pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 32,14 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 20,00 pkt. 
 

W części 4: dostawa szafek z do Laboratorium 
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

HEBEL s.c. Piotr i Wojciech Hebel 

ul. Dębogórska 2, 84-230 Rumia 
Oferta otrzymała łącznie 90,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 10,00 pkt. 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty: 
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Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a) ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy, przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów ofert. 
 
W części 4 złożono jeszcze ofertę: 
ZPUH JAWOR Zbigniew Świadek 
Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański 
Oferta otrzymała łącznie 65,65 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 25,65 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 20,00 pkt. 
 

W części 5: dostawa mebli do pokoju EA 448 
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

HEBEL s.c. Piotr i Wojciech Hebel 

ul. Dębogórska 2, 84-230 Rumia 
Oferta otrzymała łącznie 90,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 10,00 pkt. 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty:  
Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a) ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy, przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów ofert. 
 
W części 5 złożono jeszcze ofertę: 
ZPUH JAWOR Zbigniew Świadek 
Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański 
Oferta otrzymała łącznie 72,29 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 32,29 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji” – 20,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 20,00 pkt. 

 
 
 

                                                                                    
 


