
 

 

Gdańsk, 18.08.2016 r. 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

nr PZP-2-rejsy-PBP-2016 
zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

w dniu 18.08.2016 r. 
 
Zamawiający 

Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk 

 
dotyczy:  część nr 1 i 2 postepowania przetargowego nr PZP-2-rejsy-PBP-2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

z dnia 22.07.2016r. na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele 
Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania 
przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego nr PZP-2-druk-PBP-2016 na usługę rejsów podczas zajęć 

edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych 

walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  

22.07.2016 r. pod numerem 152371-2016. 

 

Postępowanie składa się z dwóch części: 

 

CZĘŚĆ nr 1 – rejsy śródlądowe przy Ujściu Wisły 

W postępowaniu złożono 1 ofertę, z czego nie wykluczono żadnego Wykonawcy, i nie odrzucono 

żadnej oferty. 

 

Numer 

oferty 

Wykonawca Kryterium 

cena 95% wagi 

Kryterium ilość 

miejsc na kutrze 

5 % wagi 

Łączna 

ilość 

punktów 

2. HESTIA – CZARTER Jerzy Lissowski 

ul. Zbyszka z Bogdańca 93/6 

80-419 Gdańsk 

95,00 pkt 5,00 pkt 100,00 

 

WYBRANO OFERTĘ NR 2 
 

HESTIA – CZARTER Jerzy Lissowski 

ul. Zbyszka z Bogdańca 93/6 

80-419 Gdańsk  

Oferta Wykonawcy jest jedyną oferta złożoną w postępowaniu na część nr 1 oraz jej cena mieści się 

w kwocie jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację części nr 1 zamówienia. 

Wybrana oferta uzyskała 100,00 pkt. 



 

CZĘŚĆ nr 2 – rejsy morskie Hel 

W postepowaniu złożono 1 ofertę, z czego nie wykluczono żadnego Wykonawcy, i nie odrzucono 

żadnej oferty. 

 

Numer 

oferty 

Wykonawca Kryterium cena 

95% wagi 

Kryterium ilość 

miejsc na 

kutrze 5 % 

wagi 

Łączna ilość 

punktów 

1. Fundacja Ventus 

ul. Wiejska 33a, 84-150 Hel 

95,00 pkt 5,00 pkt 100,00 

 

WYBRANO OFERTĘ NR 1 
 

Fundacja Ventus 

ul. Wiejska 33a, 84-150 Hel 

Oferta Wykonawcy jest jedyną oferta złożoną w postępowaniu na część nr 2 oraz jej cena mieści się 

w kwocie jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację części nr 2 zamówienia. 

 

Wybrana oferta uzyskała 100,00 pkt. 

 

 

Informacje ogólne: 

Zamawiający, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 

informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z formą 

porozumiewania się zawartą w SIWZ. 

 

Środki ochrony prawnej: 

Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale  

VI ustawy Pzp (art. 179-198). 

 


