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Gdańsk, 17.01.2018 r.  

    Nr postępowania: PZ/1/2018/II+/EX 

          

Dotyczy: dostawa granulatu PLA 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). 

 

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 granulatu PLA jako 
najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy: 

        

COBRO – INSTYTUT BADAWCZY OPAKOWAŃ 
ul. Konstancińska 11 

02-942 Warszawa  
 

W ramach niniejszego zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 
Cena ofertowa 

brutto w zł 

Liczba punktów w 
kryterium ceny 

ofertowej – do 100 
pkt. 

Łączna 
liczba 

punktów 

1 
COBRO – INSTYTUT 

BADAWCZY OPAKOWAŃ 
ul. Konstancińska 11 

02-942 Warszawa  

811,80 100 100 

2 
RESINEX POLAND  

Sp. z o. o. ul. Brechta 7,  

03-472 Warszawa 

 Nie przyznano punktów. 

Oferta została odrzucona 

 
 
Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: COBRO – INSTYTUT BADAWCZY 
OPAKOWAŃ ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa. 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 ramach niniejszego zamówienia odrzucono ofertę Wykonawcy: RESINEX POLAND  
Sp. z o. o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa.  
 
Uzasadnienie odrzucenia oferty Wykonawcy: W zapytaniu ofertowym Zamawiający wskazał, że Oferta 
winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań 
przedstawicieli. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.  
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Oferta złożona przez RESINEX POLAND Sp. z o. o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, została podpisała 
przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji podmiotu. W związku z tym Zamawiający wezwał 
Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, jednak w terminie 
wyznaczonym na uzupełnienie dokumentu, nie został on złożony. 
W związku z tym, ze oferta złożona przez RESINEX POLAND Sp. z o. o. ul. Brechta 7, 03-472 
Warszawa, została podpisała przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji podmiotu Zamawiający 
odrzuca ofertę jako nieważną na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 
 
W przedmiotowym postępowaniu, nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

 

 

     
Na oryginale pieczęć i podpis  

EXCENTO Sp. z o.o.  
Kierownik Zespołu  

Realizacji i Wsparcia  
Piotr Markowski 


