
 

 

Gdańsk, 28.12.2018 r. 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 65/PBP/2018 
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 28.12.2018 r. 

 

 
dotyczy:  zapytania ofertowego nr 65/PBP/2018 na dostawę materiałów biurowych 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 na dostawę materiałów biurowych wybrano najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez: 

PARTNER XXI – PIK Sp. z o. o., 
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz 

 
Cena oferty: 19.635,40 złotych brutto. 
Termin wykonania zamówienia: 7 dni od zawarcia umowy 
 
 
Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty. Oferta wykonawcy PARTNER XXI – PIK Sp. 
z o. o., przedstawia najniższą cenę za dostawę przedmiotu zamówienia oraz oferuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia w przeciągu 7 dni od zawarcia umowy. Oferta ta uzyskała spośród wszystkich ofert największą ilość 
punktów w obu kryteriach, tj. 100 punktów, w tym 80 punktów w kryterium cena oraz 20 punktów w kryterium 
termin wykonania zamówienia. Jednocześnie Wykonawca spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego. 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert: 

 

Wykonawca Cena [zł] 
Punkty za 

cenę 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Punkty za termin 
wykonania 

zamówienia 

Łączna ilość 
punktów 

PAPIRUS s.c. A. Grzonka, P. 
Grudziński, Al. Niepodległości 

776, 81-868 Sopot 
21.242,95 73,95 

10 dni od 
zawarcia umowy 

10,00 83,95 

PARTNER XXI – PIK Sp. z o. o., 
ul. Fordońska 246, 85-766 

Bydgoszcz 
19.635,40 80,00 

7 dni od zawarcia 
umowy 

20,00 100,00 

 


