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Gdańsk, dnia 04.01.2018 r. 

 

Nr postępowania: PZ/9/2017/II+/EX 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu badań 

zaburtowego układu napędowego łodzi oraz sporządzeniu raportu z badań w ramach projektu „Inkubator 

Innowacyjności+” realizowanego w projekcie pozakonkursowym 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 unieważnieniu postępowania  

Zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na usługę polegającą na 

przeprowadzeniu badań zaburtowego układu napędowego łodzi oraz sporządzeniu raportu 

z badań, prowadzonym przez Excento Sp. z o.o. powyżej 50 000,00 PLN oferty złożyli następujący 

Wykonawcy: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta 

wykonawcy Warsztat Rowerów Nietypowych TROP, Kazimierz Leśniewski, Głusino 12A, 83-328 

Sianowo. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach: cena, termin realizacji. 

 

Numer 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Liczba punktów 

uzyskanych 

w kryterium 

„cena” 

Termin realizacji 

zamówienia 

(liczba punktów)  

Łączna  

liczba punktów 

1 

Warsztat Rowerów 
Nietypowych TROP 
Kazimierz Leśniewski 
Głusino 12A 
83-328 Sianowo 

70 0 70 

2 

A&O EXPERT Olgierd 
Olszewski 
Jelitkowski Dwór 1C/6 
80-365 Gdańsk 

Nie przyznano punktów. Oferta została odrzucona 

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY 

Ponadto, zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta 

Wykonawcy A&O Expert Olgierd Olszewski, Jelitkowski Dwór 1C/6, 80-365 Gdańsk. Zamawiający 

zgodnie z zapisami zapytania ofertowego rozdział VII, w pkt. 1 - 4 wskazał: 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

2. Etap I – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy 

3. Etap II – do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

4. Etap III – do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Wykonawca w złożonej ofercie wskazał: 

„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 196 dni 

a. Etap I – do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy 

b. Etap II – do 24 tygodni od dnia zawarcia umowy 
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c. Etap III – do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy” 

 

Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zaoferowała termin realizacji zamówienia wynoszący 28 tygodni, 

a nie tak jak wymagał zamawiający 26 tygodni 

W związku z powyższym należało uznać, że Wykonawca złożył ofertę niezgodną z zapytaniem 

ofertowym. 

 

W przedmiotowym postępowaniu, nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

Z poważaniem 

Piotr Markowski 

Kierownik zespołu realizacji i wsparcia 


