Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2017 r.
Nr postępowania: PZ/07/2017/EP/EX
Do Wykonawców
którzy złożyli oferty w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: zamówienia na: dostawę urządzeń i innych materiałów wyposażenia stanowisk techniczno –
mierniczych wraz z ich montażem i obsługą gwarancyjną powstających na potrzeby realizacji projektu
„e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań
ICT w sektorze publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego 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
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), dokumentu
„sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – Działanie 3.3 PO PC” oraz umowy
o powierzenie grantu w ramach Programu operacyjnego polska cyfrowa nr WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00,
w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę urządzeń i innych materiałów wyposażenia stanowisk
techniczno – mierniczych wraz z ich montażem i obsługą gwarancyjną w 90% kryterium ceny ofertowej oraz w
10% kryterium terminu realizacji wybrał jedyną złożoną w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia ofertę którą
jest: oferta Wykonawcy Apator Telemetria Sp. z o.o., ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk oferującego realizację
przedmiotu zamówienia za kwotę 68 189,53 zł brutto w terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Oferta
ww. jest zgodna z Zapytaniem ofertowym ora spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Informacje na temat poddanych ocenie ofertach wraz ze streszczeniem oceny tych ofert przedstawia poniższa
tabela:

Nazwa i adres wykonawcy

Apator Telemetria Sp. z o.o.,
ul. Portowa 13b
76-200 Słupsk

Cena
ofertowa
brutto w zł

Liczba
punktów w
kryterium ceny
ofertowej – do
90 pkt.

Termin realizacji
w dniach
kalendarzowych
od dnia zawarcia
umowy

Liczba
punktów w
kryterium
terminu
realizacji – do
10 pkt.

68 189,53

90,00

30 dni

0

Łączna
liczba
punktów

90,00

Uwaga: Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół z postępowania
o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.

Z wyrazami szacunku
Piotr Markowski
Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia
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