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Gdańsk, dnia 21.02.2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 21.02.2017 r. 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

ul.  Bażyńskiego 1a,  80 -952 Gdańsk  

 
dot.:  zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w ramach realizacji 

projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego 

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 

„Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

Działając na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad 

postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach realizacji projektu „Wsparcie 

ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” oraz Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego 

EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuję, że w prowadzonym 

postępowaniu na zakup, dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w ramach 

realizacji projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki 

Gdańskiej” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:  

 

„MAX RYB” P.P.H.U. Tomasz Igiel 

ul. Spacerowa 1A, 99-235 Pęczniew 

 

Cena oferty: 107.010,00 złotych brutto (słownie: sto siedem tysięcy dziesięć złotych 00/100). 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jest jedyną ważną, złożoną 

ofertą w dwukrotnie przeprowadzonej procedurze wyboru Wykonawcy. Zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu, 

w przypadku powtórzenia procedury i nie otrzymania dwóch ważnych ofert, Fundacja może zawrzeć 

umowę z Wykonawcą, który jako jedyny złożył ofertę. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę 
Liczba pkt w 

kryterium cena 

1. 
„MAX RYB” P.P.H.U. Tomasz Igiel 

ul. Spacerowa 1A, 99-235 Pęczniew 
100 

 

 


