
 

 

Gdańsk, 17.03.2017 r. 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 30/PBP/2017 
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 17.03.2017 r. 

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

 
 
dotyczy:  zapytania ofertowego nr 30/PBP/2017 z dnia 01.03.2017r. na dostawę sprzętu fotograficznego na cele edukacyjne  

w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel 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 sprzętu 
fotograficznego na cele edukacyjne wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 
 

 
„SYRIANA” Joanna Fischer 

 ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk 
 

 

Cena oferty: 9.225,00 złotych brutto. 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawia najniższą cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia, 
tym samym uzyskała maksymalna ilość punktów, tj. 100 punktów. Zaoferowany sprzęt spełnia 
wszystkie wymagane parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert: 
Lp. Nazwa podmiotu 

składającego ofertę 
Zgodność oferty z zapytaniem 

ofertowym – formularz 

ofertowy oraz oświadczenie o 

braku powiązań z 

zamawiającym 

Liczba pkt. w kryterium wyliczona zgodnie ze 

wzorem 
n

cena
C

C
P min 100 = 

1. FOTO-HURT Sp. z o. o. 
Al. T. Rejtana 1 
35-326 Rzeszów 

Oferta zgodna z zapytaniem 
ofertowym 

P cena = (9.225,00/14.357,00) x 100 = 64,25 pkt 

2. Biuro Inżynieryjne MARTEX 
Marcin Puźniak 
Gorzeszów 19 

Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym. Zaoferowany aparat fotograficzny 
wraz z podstawowym obiektywem oraz teleobiektyw fotograficzny nie 
spełniają wymogów technicznych: aparat fotograficzny z podstawowym 



 

58-405 Krzeszów obiektywem nie posiada stabilizacji obrazu oraz waga teleobiektywu 
fotograficznego wynosi 1600 g (wymagana waga do 1400 g). Dodatkowo 
oferta znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
realizację zamówienia.  

3. „SYRIANA” Joanna Fischer 
ul. Porębskiego 28/17 

80-180 Gdańsk 

Oferta zgodna z zapytaniem 
ofertowym 

P cena = (9.225,00/9.225,00) x 100 = 100 pkt 

4. 13p Grzegorz Kociumbas 
ul. Turkusowa 11 
52-215 Wrocław 

Oferta zgodna z zapytaniem 
ofertowym 

P cena = (9.225,00/13.960,50) x 100 = 66,08 pkt 

5. BEA Beata Suska 
ul. Wiklinowa 30 
05-092 Łomianki 

Oferta zgodna z zapytaniem 
ofertowym 

P cena = (9.225,00/13.768,00) x 100 = 67,00 pkt 

 

 


