Gdańsk, dnia 07 września 2020 r.

Nr postępowania: PZ/27/2020/EP2/EX

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę modemu GSM, sterowników PLC, modułu
komunikacyjnego oraz dostęp do serwera vps w projekcie „e-Pionier – wsparcie inwestorów w branży
ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Zamawiający informuje, że w postępowaniu na dostawę modemu GSM, sterowników PLC, modułu
komunikacyjnego oraz dostęp do serwera vps, realizowanym w projekcie współfinansowanym 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,
w poszczególnych częściach:
część I:
za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:
part-AD Artur Dyrda, Grzechynia nr 768, 34-220 Maków Podhalański
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – 100 pkt.
Wybrana oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone
przez Zamawiającego.
Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert,
przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Liczba

Łączna

ofertowa

punktów w

liczba

brutto w zł

kryterium cena

punktów

17.933,34

100

100

part-AD Artur Dyrda
1

Grzechynia nr 768, 34-220 Maków
Podhalański
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Z powyższego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Projekt: e-Pionier – Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów jest współfinansowany w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”

część II:
za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:
part-AD Artur Dyrda, Grzechynia nr 768, 34-220 Maków Podhalański
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – 100 pkt.
Wybrana oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone
przez Zamawiającego.
Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert,
przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Liczba

Łączna

ofertowa

punktów w

liczba

brutto w zł

kryterium cena

punktów

179,34

100

100

part-AD Artur Dyrda
1

Grzechynia nr 768, 34-220 Maków
Podhalański

Z powyższego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
część III:
postępowanie zostało unieważnione.
Uzasadnienie unieważnienia:
W odpowiedzi na upublicznione w Bazie Konkurencyjności pod nr 2020-207-1135 ogłoszenie nie
złożono żadnej oferty.
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Z poważaniem
Piotr Markowski
Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia

Projekt: e-Pionier – Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów jest współfinansowany w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”

