
 

Zamówienie finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, tytuł projektu: Projektowanie uniwersalne w edukacji architektów. Universal design in the education of architects, 

nr umowy: POWR.03.05.00-00-PU36/19-00 

 
 

 
 
  
Dziekan   

 
               Gdańsk, dnia 28.09.2020 r. 

 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym 
 w Suplemencie do DUUE nr 2020/S 155-378935 w dniu 12.08.2020 r. 

 i na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu 
  

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego dla Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej”, nr postępowania CRZP/174/001/D/20, 
ZP/3/001/20, TED 2020/S 155-378935. 

 

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej  oferty   
 w Części  I  –  Dostawa komputerów przenośnych i  monitorów  

 

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 Architektury informuję, o wyborze najkorzystniejszej oferty, w Części I niniejszego 
postępowania: 

 
1) Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

Oferta nr 4: „IT4P” S.A.  
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 
 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty: Wykonawca „IT4P” S.A. złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 
2 pkt. 5 lit. a) ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans 
punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.  
 

2) Ponadto ofertę złożyli wykonawcy: 
 
Oferta nr 3: „Balticad” Sp. z o.o.  
ul. Limbowa 23, 80-175 Gdańsk 
Oferta otrzymała łącznie 85,32 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 45,32 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 
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Oferta nr 2: Crocom Computer Systems W. Bojarski, Z. Czerniak Sp. Jawna  
ul. Do Studzienki 16A/600, 80-227 Gdańsk 
Oferta otrzymała łącznie 49,44 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 49,44 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy przedmiotu zamówienia” – 0,00 pkt. 

 

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej  oferty  
 w Części  I I  –  Dostawa komputerów przenośnych, drukarki  i  tabletów  

 

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 Architektury informuję, o wyborze najkorzystniejszej oferty, w Części II niniejszego 
postępowania: 

 
1) Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

Oferta nr 1: „Syriana” Joanna Fischer 
ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 60,00 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 
 
Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty: Wykonawca „Syriana” Joanna Fischer złożył najkorzystniejszą 
ofertę zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. a) ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta przedstawia 
najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert opisane w SIWZ.  
 

2) Ponadto ofertę złożyli wykonawcy: 
 
Oferta nr 4: „IT4P” S.A.  
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa 
Oferta otrzymała łącznie 90,42 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 50,42 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

 

Oferta nr 3: „Balticad” Sp. z o.o.  
ul. Limbowa 23, 80-175 Gdańsk 
Oferta otrzymała łącznie 76,87 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto” – 36,87 pkt. 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 
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Informacja o unieważnieniu postępowania   
w Części I I I  –  Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby projektu  

 
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.), dalej zwanej „ustawą Pzp”, w imieniu zamawiającego Politechniki Gdańskiej Wydziału 
Architektury informuję o unieważnieniu ww. postępowania w Części III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez 
zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 16.09.2020 roku wpłynęła oferta wykonawcy Syriana Joanna Fischer, 
która została odrzucona. 
 
Uzasadnienie prawne – do stanu faktycznego opisanego wyżej znajdują zastosowanie przesłanki określone w art. 93 
ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. W związku z tym Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 
 

 


