
     
  

Projekt: e-Pionier – „e-Pionier - wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” jest współfinansowany w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych 

programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” 
   

  

Gdańsk, dnia 24    września 2020 r. 
 

 
Nr postępowania: PZ/32/2020/EP2/EX 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wypożyczenie sprzętu do badań chromatograficznych, 
realizowaną w projekcie „e-Pionier – wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych 
programistów” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 
 
 
 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania  
 

Zamawiający 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), informuje że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania na wypożyczenie sprzętu do badań chromatograficznych, realizowaną w projekcie „e-
Pionier – wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” 
jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś III Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”, za najkorzystniejszą została uznana 
oferta Wykonawcy: 
 
 
EkotechLAB Marek Klein 
ul. Siemiradzkiego 2A 
80-301 Gdańsk 
 
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium cena – 100 pkt. 
 
Wybrana oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
W przedmiotowej części postępowania złożono jedną ofertę. 
 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 
Cena ofertowa  

[zł brutto] 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena 

Łączna 
liczba 

punktów 

1 
EkotechLAB Marek Klein 

ul. Siemiradzkiego 2A 
80-301 Gdańsk 

9 840,00 100 100 

 
Z powyższego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

 
Krzysztof Malicki 
Prezes Zarządu 

EXCENTO Sp. z o.o. 
______________________________ 

(Kierownik Zamawiającego 
lub osoba upoważniona) 


