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Gdańsk, dnia 14.02.2018 r. 

 
 

 
 
Nr postępowania: PZ/04/2018/EP/EX 

 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Dotyczy: zamówienia na dostawę obiektywu oraz śrub antywibracyjnych do obiektywu w ramach 
projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności 
rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa (Działanie 3.3): 
 

 

 

Zamawiający informuje, że jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych 

na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 w wyniku przeprowadzonego postępowania na: dostawę obiektywu oraz śrub 

antywibracyjnych do obiektywu, realizowanych w ramach projektu „e-Pionier - wykorzystanie 

potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze 

publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

(Działanie 3.3), jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy w: 

 

VS TECHNOLOGY POLAND Sp. z o.o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Wraszawa 
 

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 1 839,65 zł brutto, 

 
Wybrana oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym, spełnia wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego oraz uzyskał 100 pkt. w jedynym kryterium oceny ofert, cena oferty brutto - 100%. 

W ramach niniejszego zamówienia złożono dwie oferty. 
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Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, 

przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół 

postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 
Na oryginale pieczęć i podpis 

EXCENTO Sp. z o.o. 
Kierownik Zespołu 

Realizacji i Wsparcia 
Piotr Markowski 

__________________________ 
(Kierownik Zamawiającego 

lub osoba upoważniona) 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma)/Imię i nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
[Cena brutto PLN] 

1 
VS TECHNOLOGY POLAND Sp. z o.o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Wraszawa 

100,00 

2 
CRI JOLANTA  
Zakład Robotyki i Komputerów Artur Gan 
ul. Kaszubska 2, 44-10 Gliwice 

85,71 


