
 

 

Gdańsk, 25.11.2016 r. 
 

 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 25/PBP/2016 
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 25.11.2016 r. 
 
 

Fundac ja Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego  
ul.  Bażyńsk iego  1a,  80 -952 Gdańsk  
 
 
dot.: zapytania ofertowego nr 25/PBP/2016 na dostawę oprogramowania biurowego oraz antywirusowego w ramach 

realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania  

i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
 
 

Działając na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad 
postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele 
Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego 
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”, informuję,  
że w prowadzonym postępowaniu na dostawę oprogramowania biurowego oraz antywirusowego 
wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 
 

CORSOFT Andrzej Korzeniewski 
 ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa 

 
Cena oferty: 14.486,94 zł brutto. 
 
Uzasadnienie wyboru: W toku postępowania wpłynęły trzy oferty wykonawców: CORSOFT Andrzej 
Korzeniewski oraz Global Krzysztof Kryger oraz INFOMIKS Sp. z o. o. Oferta Wykonawcy INFOMIKS  
Sp. z o. o., uznana została za nieważną ze względu na niezgodność zaoferowanego oprogramowania  
z przedmiotem zapytania ofertowego - w szczególności udostepnienie Zamawiającemu wszystkich 
żądanych funkcjonalności w ramach zaoferowanej ceny. Zaproponowany program OfficeStd 2016 SNGL OLP 
NL nie jest kompatybilny z MS Acces. Tym samym oferta wykonawcy INFOMIKS Sp. z o. o., ul. Pogodna 19F,  
05-402 Otwock, została odrzucona i nie bierze udziału w dalszym postępowaniu.  
Oferta Wykonawcy CORSOFT Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa, uzyskała największą 
ilość punktów w kryterium cena. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert: 

Lp. Nazwa podmiotu składającego 
ofertę 

Liczba pkt. w kryterium wyliczona zgodnie ze wzorem


n

cena
C

C
P min 100 = 

1. CORSOFT Andrzej Korzeniewski 
ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa 

P cena = (14.486,94/14.486,94) x 100 = 100,00 pkt 



 

2. Global Krzysztof Kryger 
ul. Sambora 35, 83-300 Kartuzy 

P cena = (14.486,94/16.707,03) x 100 = 86,71 pkt 

3. INFOMIKS Sp. z o. o. 
ul. Pogodna 19F, 05-402 Otwock 

Oferta została odrzucona ze względu na niezgodność 
zaoferowanego oprogramowania z przedmiotem zapytania 

ofertowego, w szczególności udostepnienie Zamawiającemu 
wszystkich żądanych funkcjonalności w ramach zaoferowanej 

ceny. Zaproponowany program OfficeStd 2016 SNGL OLP NL nie 
jest kompatybilny z MS Acces. 

 
 


