
 

 

Gdańsk, 10.07.2018 r. 

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 57/PBP/2018 BEZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI 1 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

W dniu 10.07.2018 r. 

 

dotyczy:  zapytania ofertowego nr 57/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników 

chemicznych 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. 

 
 

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”  

i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”, 

informuję, że w prowadzonym postępowaniu  w części 1 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) zamyka postępowanie bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

 

Zamawiający postanawia w części 1 - dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - zamknąć 

postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie pkt XI.6 zapytania ofertowego. 

 

Uzasadnienie: w dniu 25.06.2018 r. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieściła zapytanie 

ofertowe na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń FRUG, w trakcie upływu okresu na składanie 

ofert do Zamawiającego nie wpłynęły żadne pytania oraz uwagi do treści zapytania ofertowego. Do 

upływu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły cztery oferty na część 1 zapytania ofertowego. W 

trakcie badania i oceny ofert Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zauważyła w wycenach 

szczegółowych do ofert (dodatkowo załączonych przez Wykonawców) nieprecyzyjne określenie ilości 

rękawiczek lateksowych z poz. 39  załącznika nr 3 do zapytania ofertowego (Zamawiający nie 

doprecyzował ilości rękawiczek, jaka ma się znaleźć w jednym kartonie). Ta nieścisłość doprowadziła do 

różnej interpretacji tej pozycji przez Wykonawców, co mogło mieć przełożenie na wycenę tej pozycji przez 

Wykonawców. W związku z tym Zamawiający nie jest w stanie określić w jaki sposób ta pozycja została 

skalkulowana przez poszczególnych Wykonawców, co doprowadziło, że niemożliwe jest porównanie 

złożonych przez Wykonawców ofert w części 1. 

Uwzględniając powyższe Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako Zamawiający zamyka 

postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie pkt XI.6 zapytania ofertowego. 

 

 
 

 


