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Gdańsk, dnia 26 października 2017 r. 

          Nr postępowania: PZ/11/2017/EP/EX 

          

Do Wykonawców 

którzy złożyli oferty w postępowaniu 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Dotyczy: zamówienia na: dostawę sprzętu i drobnych artykułów metalowych  wymaganych do stworzenia 

prototypu w projekcie pt. „System precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki 

bezzałogowej” realizowanym 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 (dalej: Wytyczne), dokumentu 

„sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – Działanie 3.3 PO PC” oraz umowy 

o powierzenie grantu w ramach Programu operacyjnego polska cyfrowa nr WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu i drobnych artykułów metalowych  wymaganych 

do stworzenia prototypu w projekcie pt. „System precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla 

jednostki bezzałogowej” w 90% kryterium ceny ofertowej oraz w 10% kryterium terminu realizacji wybrał: 

- w części I zamówienia ofertę Wykonawcy: Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz, ul. Ułanów Krechowieckich 

18, 16-300 Augustów realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 155,82 zł brutto w terminie 30 dni kalendarzowych 

od zawarcia umowy; 

- w części II zamówienia ofertę Wykonawcy: CNC LAND Robert Miłek, Mirosław Baranowski S.c., ul. Gen. 

Andersa 26, 15-124 Białystok oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 249,56 zł brutto w terminie 

14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy; 

- w części III zamówienia ofertę Wykonawcy: Eurobolt B. Branskott, R. Brylska Sp. J., ul. Międzyrzecka 188, 

43-300 Bielsko-Biała oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 238,99 zł brutto w terminie 30 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy; 

- w części V zamówienia ofertę Wykonawcy: Radio-Modele inż. Jacek Gonczar, ul. Jana Pawła II 15, 75-452 

Koszalin oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 309,60 zł brutto w terminie 14 dni kalendarzowych 

od zawarcia umowy; 

- w części VI zamówienia ofertę Wykonawcy: Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz, ul. Ułanów Krechowieckich 

18, 16-300 Augustów realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 1059,89 zł brutto w terminie 30 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy; 

- w części VII zamówienia ofertę Wykonawcy: F.H.U. STAREK Wojciech Starek, ul. Boczna 19, 42-456 

Chruszczobród oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 516,60 zł brutto w terminie 7 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy; 
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- w części VIII zamówienia ofertę Wykonawcy: PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o., ul. Obornicka 160, 51-114 Wrocław 

oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 169,74 zł brutto w terminie 30 dni kalendarzowych od 

zawarcia umowy; 

- w części IX zamówienia ofertę Wykonawcy: Eurobolt B. Branskott, R. Brylska Sp. J., ul. Międzyrzecka 188, 

43-300 Bielsko-Biała oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 2 359,39 zł brutto w terminie 30 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy; 

- w części X zamówienia ofertę Wykonawcy: AEROLIFE Kacper Zieliński, ul. Na skarpie 7/17, 31-909 Kraków 

oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 5 687,00 zł netto (co daje kwotę 6 995,01 zł brutto) w 

terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy; 

- w części XI zamówienia ofertę Wykonawcy: KARAMBOLA Wojciech Gurdek, ul. Zacisze 112, 32-650 Kęty 

oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 3 707,00 zł brutto w terminie 79 dni kalendarzowych od 

zawarcia umowy; 

- w części XII zamówienia ofertę Wykonawcy: 3D FLY Aleksandra Gawron, Karolina Furyk S.c, ul. Rydla 6, 30-

130 Kraków oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 1 340,70 zł brutto w terminie 10 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy. 

 

Oferty ww. są zgodne z Zapytaniem ofertowym oraz spełniają wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający informuje, że w części IV i XIII zamówienia nie dokonano wyboru Wykonawcy z uwagi na brak 

złożonych ofert na realizację ww. części. 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert w części  I 

zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

Akcesoria CNC Elżbieta 

Taraszkiewicz 

ul. Ułanów Krechowieckich 

18  

16-300 Augustów 

155,82 90,00 30 dni  0 90,00 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części II zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

CNC LAND Robert Miłek, 

Mirosław Baranowski S.c. 

ul. Gen. Andersa 26 

249,56 90,00 14 dni  10 100,00 
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15-124 Białystok 

 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części III zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

Eurobolt B. Branskott, R. 

Brylska Sp. J. 

ul. Międzyrzecka 188 

43-300 Bielsko-Biała  

238,99 90,00 30 dni  0 90,00 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części V zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

Radio-Modele inż. Jacek 

Gonczar, ul. Jana Pawła II 

15, 75-452 Koszalin  

309,60 90,00 14 dni  10 100,00 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części VI zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

Akcesoria CNC Elżbieta 

Taraszkiewicz 

ul. Ułanów Krechowieckich 

18 

16-300 Augustów  

1059,89 90,00 30 dni  0 90,00 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części VII zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

F.H.U. STAREK Wojciech 

Starek, ul. Boczna 19, 42-

456 Chruszczobród  

516,60 90,00 7 dni  10 100,00 
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Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części VIII zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

PNEUMAT SYSTEM Sp. z 

o.o., ul. Obornicka 160, 51-

114 Wrocław  

249,56 90,00 14 dni  10 100,00 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części IX zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

Eurobolt B. Branskott, R. 

Brylska Sp. J., ul. 

Międzyrzecka 188, 43-300 

Bielsko-Biała  

2 359,39 90,00 10 dni  10 100,00 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części X zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

AEROLIFE Kacper Zieliński 

ul. Na skarpie 7/17 

31-909 Kraków  

6 995,01 90,00 14 dni  10 100,00 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części XI zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

KARAMBOLA Wojciech 

Gurdek, ul. Zacisze 112, 32-

650 Kęty 

3 707,00 90,00 79 dni  5 95,00 

 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert 

w części XII zamówienia przedstawia poniższa tabela: 
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Nazwa i adres wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
brutto w zł 

Liczba 
punktów w 

kryterium ceny 
ofertowej – do 

90 pkt. 

Termin realizacji 
w dniach 

kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 
terminu 

realizacji – do 
10 pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

3D FLY Aleksandra Gawron, 

Karolina Furyk S.c, ul. 

Rydla 6, 30-130 Kraków  

1 340,70 90,00 14 dni  10 100,00 

Finnotech Sp. z o.o.  

ul. Kolista 25 

40-486 Katowice 

1 431,00 84,32 7 dni 10 94,32 

 

 

Zamawiający informuje, iż z niniejszego postępowania odrzucono ofertę Wykonawcy:  

1) Digi-Key Electronics, 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA na postawie rozdz. 

IX ust. 7 pkt 1 Zapytania ofertowego z uwagi na to, iż treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

wraz z załącznikami. Oferta Wykonawcy jest niezgodna z zapytaniem ofertowym, w ww. ofercie nie 

przedstawiono całości sprzętów i materiałów składających się na daną część postępowania. Ponadto 

Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu wszystkich dokumentów składających się na ofertę. 

2) CNC LAND Robert Miłek, Mirosław Baranowski S.c. ul. Gen. Andersa 26 w części VI zamówienia na 

postawie rozdz. IX ust. 7 pkt 1 Zapytania ofertowego z uwagi na to, iż treść oferty w części VI zamówienia 

nie odpowiada treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Oferta Wykonawcy w części VI zamówienia  

jest niezgodna z zapytaniem ofertowym, w ww. ofercie nie przedstawiono całości sprzętów i materiałów 

składających się na daną część postępowania. 

 

 

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 

Z wyrazami szacunku 

     Piotr Markowski  

Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia 


