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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 152371-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. CZĘŚĆ NR 1 - rejsy śródlądowe przy Ujściu Wisły. 

Realizacja części nr 1 polegać będzie na przeprowadzeniu 30-stu jednodniowych rejsów w ramach 

organizowanych warsztatów... 

Termin składania ofert: 2016-08-01  

 

Gdańsk: usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach 

realizowanego projektu Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego 

użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza 

Numer ogłoszenia: 146870 - 2016; data zamieszczenia: 19.09.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 152371 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 

Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 523 33 73, faks 0-585523706. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa rejsów podczas zajęć 

edukacyjnych w ramach realizowanego projektu Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych 

walorów Pomorza. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. 

CZĘŚĆ NR 1 - rejsy śródlądowe przy Ujściu Wisły. Realizacja części nr 1 polegać będzie na 

http://www.frug.ug.edu.pl/
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=152371&rok=2016-07-22


przeprowadzeniu 30-stu jednodniowych rejsów w ramach organizowanych warsztatów 

edukacyjnych Ujście Wisły w okresie jesień 2016 - wiosna 2017. Uczestnikami warsztatów będą 

grupy młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). 

Wielkość jednej grupy szacuje się na około 22 osoby. Rejsy mają odbywać się jednostką, która 

będzie posiadała: a) pozwolenie na jednorazowe zabranie na pokład minimum 22 osób (z 

wyłączeniem członków załogi), b) miejsca do siedzenia dla wszystkich uczestników rejsu, c) 

zadaszoną część pokładu, d) toaletę, e) część pokładu do dyspozycji osoby prowadzącej wykład, 

tak, aby była ona widoczna dla wszystkich uczestników warsztatów. f) Wyposażenie w lornetki w 

ilości minimum 6 sztuk. Rejsy mają odbywać się od poniedziałku do piątku: a) w roku 2016 w 

okresie wrzesień - październik, b) w roku 2017 w okresie: kwiecień - czerwiec. Dokładne terminy 

rejsów będą ustalane ze stosownym wyprzedzeniem. Jednocześnie przed każdym rejsem 

Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w celu potwierdzenia danego terminu. Istnieje 

możliwość odwołania danego rejsu, np. ze względu złych warunków meteorologicznych, 

przypadków losowych. Przy czym Zmawiający zakłada, że odwołany rejs zostanie wykonany w 

późniejszym, ustalonym terminie. Ilość rejsów nie ulegnie zmniejszeniu. Czas rejsów: Jeden rejs 

jednodniowy składa się z dwóch rejsów trwających około 1,5 godziny każdy: 1) rejs nr 1 - w 

godzinach 09.00 - 10.30 z Gdańska przy Moście Siennickim do Sobieszewa 2) rejs nr 2 - w 

godzinach 14.30 - 16.00 z Sobieszewa do Gdańska (przy Moście Siennickim). Miejsca cumowania: 

1) Przystań w Gdańsku przy Moście Siennickim - w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, 

maksymalnie 5 minut piechotą 2) Przystań w Gdańsku - Sobieszewie Trasy rejsów podczas 

jednego dnia: 1) Rejs nr 1 - Przystań w Gdańsku przy Moście Siennickim wypłynięcie o godzinie 

09.00 - Martwa Wisła - Wisła Śmiała - Martwa Wisła - Przystań w Gdańsku - Sobieszewie, 

przycumowanie około godziny 10.30. Przewidziana odległość do 5Mm 2) Rejs nr 2 - Przystań w 

Gdańsku Sobieszewie, wypłynięcie o godzinie 14.30 - Martwa Wisła, Wisła Śmiała - Martwa Wisła - 

Przystań w Gdańsku przy Moście Siennickim, przycumowanie o godzinie 16.00. Przewidziana 

odległość do 5Mm. CZĘŚĆ NR 2 - rejsy morskie Hel I. Realizacja części nr 2 polegać będzie na 

przeprowadzeniu następujących rejsów: 1) REJSY EDUKACYJNE - Zamawiający przewiduje 30 

rejsów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży trwających około 1 godziny od poniedziałku do piątku. 

Uczestnikami warsztatów będą grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, 

gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). Wielkość jednej grupy szacuje się na około 32 osoby. 

Rejsy odbywać się będą w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki Puckiej, w odległości od brzegu od 

0,5 do 1,5 Mm. Przewidziana przebyta odległość to 7,5 - 8,0 Mm. Rejsy edukacyjne mają odbywać 

się: 1) jesienią 2016 w okresie wrzesień - październik, 2) wiosną 2017 w okresie kwiecień - 

czerwiec. 2) REJS WĘDKARSKI w ramach Kursu Ichtiologicznego, który ma trwać około 15 godzin. 

Uczestnikami rejsu w ramach kursu ichtiologicznego będą studenci, w ilości około 25 osób. Rejsy 



odbywać się będą w odległości od brzegu do 30 Mm. Przewidziana przebyta odległość to 7,5 - 8,0 

Mm. Rejs wędkarski ma odbyć w sierpniu 2016 roku w przedziela od 22 do 28 sierpnia, w 

godzinach 08.00 - 23.00. II. Informacje ogólne Wszystkie rejsy edukacyjne i rejs wędkarski mają 

wypływać i cumować w Porcie w Helu. Dokładne terminy rejsów będą ustalane ze stosownym 

wyprzedzeniem. Jednocześnie przed każdym rejsem Zamawiający będzie kontaktował się z 

Wykonawcą w celu potwierdzenia danego terminu. Istnieje możliwość odwołania danego rejsu, np. 

ze względu złych warunków meteorologicznych, przypadków losowych. Przy czym Zmawiający 

zakłada, że odwołany rejs zostanie wykonany w późniejszym, ustalonym terminie. Ilość rejsów nie 

ulegnie zmniejszeniu. Rejsy edukacyjne oraz rejs wędkarski mają odbywać się kutrem, który będzie 

posiadał: a) pozwolenie na jednorazowe zabranie na pokład minimum 32 osób (z wyłączeniem 

członków załogi), b) miejsca do siedzenia dla wszystkich uczestników rejsu, c) toaletę d) część 

pokładu do dyspozycji osoby prowadzącej wykład, tak, aby była ona widoczna dla wszystkich 

uczestników warsztatów. e) wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do wędkarstwa morskiego - 

podczas rejsu wędkarskiego. f) rejon żeglugi do 30 Mm.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.60.00.00-4. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: CZĘŚĆ NR 1 - rejsy śródlądowe przy Ujściu Wisły 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 HESTIA - CZARTER Jerzy Lissowski, ul. Zbyszka z Bogdańca 93/6, 80-419 Gdańsk, kraj/woj. 

pomorskie. 



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 55080,00  

 Oferta z najniższą ceną: 55080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55080,00  

 Waluta: PLN . 

 

 

Część NR: 2    

Nazwa: CZĘŚĆ NR 2 - rejsy morskie Hel 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Fundacja Ventus, ul. Wiejska 33a, 84-150 Hel, kraj/woj. pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13900,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 14499,87  

 Oferta z najniższą ceną: 14499,87 / Oferta z najwyższą ceną: 14499,87  

 Waluta: PLN . 

 

 

 


