
 

 

Gdańsk, 23.08.2016 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 10/PBP/2016 

zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

w dniu 23.08.2016 r. 

 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. 

„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. 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie Regulaminu Fundacji 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania 

środków publicznych w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – 

kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania 

przyrodniczych walorów Pomorza”, „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 

2020”, Załącznika nr 9 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 – Podrozdział 4.1, pkt. b: Zasada 

uczciwej konkurencji, w związku z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności  

art. 703 § 1-3 oraz zapisami zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 postanawia zamknąć 

prowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 na dostawę 

sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły bez wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Informacja o zamknięciu postępowania została podana do wiadomości publicznej zgodnie  

z Załącznikiem nr 9 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 – podrozdział 5.2 pkt. 9. 

 

 



 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w wyniku prowadzonego postępowania – 

zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016, otrzymała 6 ofert: 

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę 

1. COMPUTER BIS Dobrosław Wolanowski  
Rozpędziny 10c, 82-500 Kwidzyn 

2. COM Michał Karczewski 
ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa 

3. Firma Handlowo-Usługowa REPLAY Grzegorz Żebrowski 
ul. Dąbrowszczaków 39/413, 10-542 Olsztyn 

4. DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. 
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 

5. 13p Grzegorz Kociumbas 
ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław 

6. Quatro Computers Maciej Zachara 
ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów 

 

W związku z niekompletnością ofert Wykonawców, Zamawiający skierowała wezwania do 

uzupełnień do pięciu Wykonawców. Szósta oferta firmy COM Michał Karczewski z siedzibą  

w Warszawie, ul. Rembielińska 3/8, nie odpowiadała konkretnym wymogom w zakresie 

przedmiotu zamówienia, tj. wymiarów ekranu przenośnego na statywie (poz. 3 formularza 

ofertowego). Wykonawca ten zaoferował statyw o wymiarach 240 x 240 cm, co jest 

niezgodne z odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi na pytania Wykonawców,  

w których zostały doprecyzowane wymiary ekranu przenośnego. Ekran zaoferowany przez 

Wykonawcę przekracza dozwolone wymiary. 

W przypadku pozostałych pięciu Wykonawców: w czterech przypadkach wezwania do 

uzupełnień pozostały bez odpowiedzi, a oferta przedsiębiorstwa COMPUTER BIS Dobrosław 

Wolanowski, Rozpędziny 10c, 82-500 Kwidzyn, okazała się nie spełniać wymogów Zapytania 

ofertowego w zakresie wyposażenia laptopa w podświetlaną klawiaturę.  

Tym samym w prowadzanym postępowaniu wszystkie złożone oferty nie spełniają zapisów 

Zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016, co stanowi podstawę do zamknięcia postępowania.  

 

 

 


