
 

 

Gdańsk, 21.12.2017 r. 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

nr PZP-2- BEKA -2017 
zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

w dniu 21.12.2017 r. 
 

dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej  

w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne 

rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 

 

Zamawiający, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.) zwaną ustawą PZP, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 20.11.2017r. pod numerem 618600-N-2017, na zaprojektowanie i wykonanie 

infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu  

pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty do realizacji powyższego zamówienia. 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez konsorcjum firm: 

Lider: PBO Budownictwo Hydrotechniczne i Ogólne Sp. z o. o. 

ul. Leszczyńskiego 10A 

76-200 Słupsk 
 

Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. 

ul. Leszczyńskiego 10A 

76-200 Słupsk 

 

Uzasadnienie wyboru 

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 2 – nie podlega odrzuceniu, 

jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferowana kwota Wykonawcy nie przekracza kwoty 

jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert 

uzyskał następującą ilość punktów: 

 

Kryterium Waga kryterium Oferta Wykonawcy Ilość uzyskanych 

punktów 

Cena 70% 1.983.006,00 zł brutto 70,00 

Okres gwarancji 

zamówienia 
30% 72 m-ce 30 

Łączna ilość punktów 100,00 

 

 

 



 

 

Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu wpłynęły trzy oferty 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów w 
kryterium okres 

gwarancji 
zamówienia 

Ilość punktów w 
kryterium cena 

Łączna ilość 
punktów 

1. 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A. 

ul. Pomorska 26a, 

83-200 Starogard Gdański 

30 46,36 76,36 

2. 

Konsorcjum Firm: 

1. Lider: PBO Budownictwo 

Hydrotechniczne i Ogólne Sp. z o. o. 

ul. Leszczyńskiego 10A, 

76-200 Słupsk 

2. Partner: Przedsiębiorstwo  

Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o. 

ul. Leszczyńskiego 10A, 

76-200 Słupsk 

30 70,00 100,00 

3. 

Zakład Projektowo-Wykonawczy  

HABUD Sp. z o. o. 

ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk 

30 42,86 72,86 

 
Z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. Zamawiający w postępowaniu nie 

odrzucił żadnej oferty. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

Jednocześnie informujemy, iż w z wybranym Wykonawca zostanie podpisana umowa zgodnie z dyspozycją 

art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity  

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  


