
 

 

Gdańsk, 23.10.2018 r. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 13/BEKA/2018 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 23.10.2018 r. 

 
dotyczy:  zapytania ofertowego nr 13/BEKA/2018 na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie przyrody Beka  

w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, 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. „Zrównoważona turystyka  

i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, 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 kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie 

przyrody Beka wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 
 

LEPUS.SURF Sp. z o. o. 

ul. Świętojańska 3/1, 81-368 Gdynia 
 

Cena oferty: 19.372,50 złotych brutto. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy. 
 

Uzasadnienie wyboru: Do końca dnia 17.10.2018 r. wyznaczonego, jako termin składania ofert, wpłynęły cztery 

ważne oferty. Oferta Wykonawcy LEPUS.SURF Sp. z o. o. w wyniku procesu badania ofert otrzymała w kryterium 

cena 80,00 punktów na 80,00 możliwych oraz w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20 

punktów na 20 możliwych. Łącznie oferta otrzymała 100 punktów na 100 możliwych. Oferta jest zgodna  

z zapytaniem ofertowym.  
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert: 
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1. Studio Millennium Rafał 

Wojciechowski  

ul. Płocka 8, 81-535 Gdynia 

Oferta zgodna 
z zapytaniem 
ofertowym 

P cena = (19.372,50/23.640,60) 
x 80 = 65,56 pkt. 5 tygodni = 10 pkt. 75,56 pkt. 

2. Amistad Sp. z o. o. 
Plac Na Groblach 8/2,  
31-101 Kraków 

Oferta zgodna 
z zapytaniem 
ofertowym 

P cena = (19.372,50/19.612,54) 
x 80 = 79,02 pkt. 6 tygodni = 0 pkt. 79,02 pkt. 

3. LEPUS.SURF Sp. z o. o. 
ul. Świętojańska 3/1 
81-368 Gdynia 

Oferta zgodna 
z zapytaniem 
ofertowym 

P cena = (19.372,50/19.372,50) 
x 80 = 80,00 pkt. 4 tygodnie = 20 pkt 100 pkt. 

4. Adah Advertising Sp. z o. o. 
Al. Wilanowska 33 m. 6 
02-765 Warszawa 

Oferta zgodna 
z zapytaniem 
ofertowym 

P cena = (19.372,50/19.726,74) 
x 80 = 78,56 pkt. 4 tygodnie = 20 pkt 98,56 pkt. 

 
 


