
    

      

POLITECHNIKA GDAŃSKA                                 Gdańsk, dnia 14.12.2020 r. 

Wydział Mechaniczny 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

Nr postępowania - ZP/276/004/D/2020 

Plichta Spółka z o.o. sp.k. , 

ul. Gdańska 13C,  

84-200 Wejherowo  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dostosowanego do ciągnięcia przyczepy 

dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ramach projektu “Improvement of the EU 

tyre labelling system for noise and rolling resistance” projekt współfinansowany ze środków 

POLNOR 2019 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021”. - Nr postępowania 

ZP/276/004/D/2020 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia, że 

za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została 

uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:    

Plichta Spółka z o.o. sp.k., ul. Gdańska 13C, 84-200 Wejherowo - Cena zaoferowana za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wynosi:  

147 500,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 zł brutto ). 

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte w SIWZ, a 

oferta nie podlega odrzuceniu.  

 

Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:  

1.  Cena oferty brutto : waga kryterium – 60%. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 60 punktów 

2. Wyposażenie dodatkowe: waga kryterium – 20%. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 20 

punktów. 

3. Termin dostawy: waga kryterium – 20%. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 20 punktów. 

Wykonawca uzyskał 67,00  punktów.  

 

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez niżej 

wymienionych Wykonawców: 

 

Numer 

oferty 

(według daty 

i godziny 

wpływu do 

siedziby 

Zamawiając

ego) 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Liczba 

punktów w 

kryterium -

Cena 

Liczba 

punktów w 

kryterium- 

Wyposażenie 

dodatkowe 

 

Liczba 

punktów w 

kryterium- 

Termin 

dostawy 

 

 

Liczba 

punktów 

- razem 

1 Plichta Spółka z o.o. sp.k. 

,ul. Gdańska 13C, 84-200 

Wejherowo 

60,00 7,00 0,00 67,00 

 

 



2 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

 

 

                                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                                          Dziekan 
                                                                                 dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni 
                                                                                              WYDZIAŁ MECHANICZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego 

2. a/a 

 


