
  

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” jest współfinansowany ze środków unijnych na podstawie umowy partnerstwa 2014-2020 określającej 

wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami 

naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 
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Gdańsk, dnia 23.11.2017 r. 

 
 
 

Nr postępowania: PZ/6/2017/II+/EX 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Dotyczy: zamówienia na dostawę urządzeń i materiałów wymaganych do tworzenia prototypu czujnika 

światłowodowego wykorzystującego cienkie warstwy diamentowe do pomiaru wartości wielkości fizycznych 

i biochemicznych na potrzeby wykonania zadań w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” realizowanym w ramach 

projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R 

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

(Działanie 4.4). 

 

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 urządzeń i materiałów 

wymaganych do tworzenia prototypu czujnika światłowodowego wykorzystującego cienkie 

warstwy diamentowe do pomiaru wartości wielkości fizycznych i biochemicznych w czterech 

częściach, realizowanych w ramach zamówienia całościowego na: dostawy odczynników i innych 

akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby wykonania zadań w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” 

realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi 

i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), w wyniku zastosowania 100% kryterium 

ceny wybrał ofertę najkorzystniejszą we wszystkich czterech częściach, którą jest oferta Wykonawcy: 

 

INTERLAB Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 37/20, 02-953 Warszawa oferującego realizację przedmiotu 

zamówienia w: 

Części pierwszej -  za kwotę 6 515,50 zł brutto, 

Części drugiej -  za kwotę 5 646,00 zł brutto, 

Części trzeciej -  za kwotę 406,00 zł brutto, 

Części czwartej -  za kwotę 1 372,00 zł brutto. 
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Wybrana oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym, spełnia wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ocenę oceny ofert. 

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 

Piotr Markowski 

Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia 

______________________________ 

(Kierownik Zamawiającego 

lub osoba upoważniona) 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma)/Imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

 

Część 

zamówienia 

Liczba punktów 

[Cena brutto PLN] 

1 
ALTARIA SOLUTIONS Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa 

Część pierwsza 

Część druga 

Część trzecia 

Część czwarta 

- 

- 

- 

8,71 

2 
INTERLAB Sp. zo.o. 

ul. Kosiarzy 37/20, 02-953 Warszawa 

Część pierwsza 

Część druga 

Część trzecia 

Część czwarta 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 


