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Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2017 r. 

          Nr postępowania: PZ/2/2017/EP/EX 

          

Do Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Dotyczy: postępowania na usługę organizacji przestrzeni wystawienniczej na konferencji 

„InfoShare” w dniach 16-19 maja w Gdańsku stanowiącej I część zamówienia w 

postępowaniu na kompleksową usługę organizacji stoisk oraz przestrzeni wystawienniczej na 

targach, na których Zamawiający będzie promował projekt „e-Pionier” realizowany 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 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 (dalej: Wytyczne) w wyniku przeprowadzonego postępowania w 

trybie konkurencyjnym (na podstawie Rozdziału 6.5.2 Wytycznych) na: usługę organizacji przestrzeni 

wystawienniczej na konferencji „InfoShare” w dniach 16-19 maja w Gdańsku w 85% kryterium ceny 

ofertowej oraz w 15% kryterium doświadczenia Wykonawcy wybrano ofertę najkorzystniejszą którą jest:  

- oferta Wykonawcy  Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk 

oferującego realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę 4 920,00 zł brutto. 

Oferta ww. jest zgodna z Zapytaniem ofertowym, spełnia wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ocenę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

Zapytaniu ofertowym. 

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

przedstawia poniższa tabela: 

L.p. 
Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena 
ofertowa 

brutto 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

ceny 
ofertowej – 
do 85 pkt. 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

doświadczenia 
Wykonawcy – 

do 15 pkt. 

Łączna liczba 
punktów 

1 

Back Point Damian 

Wawryszuk 

ul. Starowiejska 47/6 

81-363 Gdynia; 

5 535,00 
75,56 0 75,56 
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2 

Gdańska Fundacja 

Przedsiębiorczości 

ul. Lęborska 3b 

80-386 Gdańsk   

4 920,00 
85 0 85 

3 

New Age Agencja 

Reklamowa Iwona 

Czyżewska 

ul. Poli 

Gojawiczyńskiej 4/1 

81-596 Gdynia 

6 027,00 
69,39 0 69,39 

 

Uwaga: Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

 

Na oryginale podpis  

Piotr Markowski 

 


