
 

 

Gdańsk, 04.05.2017 r. 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 37/PBP/2017 
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 04.05.2017 r. 

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

 
dotyczy:  zapytania ofertowego nr 37/PBP/2017 na dostawę edukacyjnych zestawów konserw rybnych 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 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 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 

edukacyjnych zestawów konserw rybnych wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 
 

EVRAFISH SP. Z O. O. 
ul. Gdańska 9, 89-632 Brusy 

 

Cena oferty: 140.899,50 złotych brutto. 
 

Uzasadnienie wyboru: W toku postępowania wpłynęła tylko jedna oferta. Wykonawca EVRAFISH Sp. z o. o. 
uzyskał łącznie 80 punktów w kryterium cena i pochodzenie ryb oraz spełnia wszystkie warunki zapytania 
ofertowego. Oferta wykonawcy przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. Jednak decyzją Kierownika Zamawiającego kwota ta została zwiększona do poziomu oferty 
wykonawcy. Tym samym Zamawiający postanawia wybrać wykonawcę EVRAFISH Sp. z o. o. i zawrzeć z nim 
umowę na realizację zamówienia.  
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert: 

Lp. 
Nazwa podmiotu 

składającego ofertę 

Liczba pkt. w kryterium 
cena wyliczona zgodnie ze 

wzorem 
n

cena
C

C
P min 80 

= 

Liczba punktów przyznanych 
ocenianej ofercie  

w kryterium pochodzenie ryb 

Łączna ilość 
punktów w obu 
kryteriach cena i 

pochodzenie 
ryb 

1. 

EVRAFISH SP. Z O. O. 
ul. Gdańska 9 
89-632 Brusy 

 

P cena = 
(140.899,50/140.899,50)x
80= 80,00 pkt 

0 pkt. 
 
Wykonawca w ofercie nie 
wskazał miejsca pochodzenia 
ryb, co skutkuje przyznaniem 
0 punktów w kryterium. 

80,00 pkt. 

 


