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Gdańsk, dnia 22.01.2018 r.  

     Nr postępowania: PZ/02/2018/EP/EX 

      

Dotyczy: dostawa urządzeń i materiałów do budowy miernika pyłu PM10 realizowana 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). 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

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), w ramach zamówienia na dostawę urządzeń i materiałów do budowy 
miernika pyłu PM10: 
 
1. w części I: dostawa urządzeń, materiałów i podzespołów elektronicznych do budowy miernika pyłu 

PM 10, za najkorzystniejszą uznał ofertę Wykonawcy:  
       

ENVIMET SERVICES Sp. z o. o. 
ul. Balicka 255, 
30-198 Kraków 

 
W ramach niniejszego zamówienia w części I oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

 

L.p. 
Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Liczba punktów 
uzyskana w 

jedynym kryterium 
oceny ofert: cena  

Łączna 
liczba 

punktów 

1 

ENVIMET SERVICES  
Sp. z o. o. 

ul. Balicka 255, 
30-198 Kraków 

 

Łączna cena 11 081,07  

W tym: 

 cena za zamówienie 
podstawowe: 7 932,27 

cena za zamówienie 
objęte prawem opcji: 

3 148,80  

100 100 
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„OMC ENVAG”  
Sp. z o. o.  

ul. Iwonicka 21 
02-924 Warszawa  

 

Łączna cena 17 220,00  

W tym: 

cena za zamówienie 
podstawowe: 

11 070,00 

cena za zamówienie 
objęte prawem opcji: 

6 150,00  

64,35 64,35 
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Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: ENVIMET SERVICES Sp. z o. o.  
ul. Balicka 255, 30-198 Kraków. Oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny ofert, cena oferty 
brutto - 100%. 
 
Oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 

2. w części II: dostawa czujników do budowy miernika pyłu PM 10, za najkorzystniejszą uznał 
ofertę Wykonawcy:  

       
ENVIMET SERVICES Sp. z o. o. 

ul. Balicka 255, 
30-198 Kraków 

W ramach niniejszego zamówienia w części II oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
 

L.p. 
Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Liczba punktów 
uzyskana w 

jedynym kryterium 
oceny ofert: cena 

Łączna 
liczba 

punktów 

1 

ENVIMET SERVICES  
Sp. z o. o. 

ul. Balicka 255, 
30-198 Kraków 

 

Łączna cena 27 459,75  

W tym: 

cena za zamówienie 
podstawowe: 

17 742,75 

cena za zamówienie 
objęte prawem opcji: 

9 717,00  

100 100 

2 

„OMC ENVAG”  
Sp. z o. o.  

ul. Iwonicka 21 
02-924 Warszawa  

 

Łączna cena 30 073,50  

W tym: 

cena za  zamówienie 
podstawowe: 

18 757,50 

cena za zamówienie 
objęte prawem opcji: 

11 316,00  

91,31 91,31 

 
Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: ENVIMET SERVICES Sp. z o. o.  
ul. Balicka 255, 30-198 Kraków. Oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny ofert, cena oferty 
brutto - 100%. 
 
Oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
W przedmiotowym postępowaniu, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Na oryginale pieczęć i podpis  
EXCENTO Sp. z o.o.  

Kierownik Zespołu  
Realizacji i Wsparcia  

Piotr Markowski 


