Dofinansowane przez Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Gdańsk, dnia 05.04.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
zamieszczone na stronie internetowej Fundacji
w dniu 05.04.2016 r.

Fu n d ac j a Ro zwo ju Un iw er s ytetu Gd ań s ki eg o
u l. B a żyń sk ie go 1 a , 8 0 - 95 2 Gd ań sk
dot.: zapytania ofertowego na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach
realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki
Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Działając na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad
postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach realizacji projektu „Wsparcie
ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” oraz Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zakup i instalację kamer wraz
z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu „Wsparcie ochrony
zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”, informuję,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
SID Studio Joanna Szota
ul. Grabowa 7/2, 80-060 Gdańsk
Cena oferty: 60.270,00 złotych brutto

Uzasadnienie
W wyniku prowadzanego postępowania w trybie zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń Fundacji, zostały złożone cztery oferty. Fundacja w treści zapytania
postawiła wymagania wobec Wykonawców ubiegających się o udział w postępowaniu - Warunek
doświadczenia: Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat, przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej dwa
systemy monitoringu IP odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł netto
każda.
Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych usług. Informacje w wykazie powinny potwierdzać spełnienie
warunku doświadczenia z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania, Zamawiających dla których wykonana
była usługa. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały
wykonane należycie.

Podczas badania ofert złożonych w postepowaniu, Fundacja stwierdziła, że w trzech ofertach brakuje
między innymi: wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami poświadczającymi ich należyte wykonanie
oraz innych dokumentów stanowiące podstawę do prawidłowego zbadania tych ofert, w tym wykazu
sprzętu wraz z kartami katalogowymi. Były to oferty następujących Wykonawców: TELTOR-POL Północ S.A.,
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELŁĄCZ Radosław Markiewicz, SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K. Fundacja
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w dniu 22.03.2016 r. zwróciła się do tych Wykonawców wzywając ich do uzupełnienia ofert. Do dnia
24.03.2016r. – dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania uzupełnień, tylko Wykonawca:
TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. oraz Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELŁĄCZ Radosław Markiewicz uzupełnili
stosowne dokumenty. Wykonawca SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K. nie złożył w wyznaczonym terminie
stosownych uzupełnień, tym samym nie brał on udziału w dalszym postepowaniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Lp.

1.

2.

Nazwa podmiotu składającego ofertę

Liczba pkt
w kryterium
cena

UWAGI

81,67

brak

99,44

brak

TELTOR- POL PÓŁNOC S.A.
ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELŁĄCZ
Radosław Markiewicz
ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk

3.

SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

43,49

Oferta niekompletna. Pomimo
wezwania, Wykonawca nie złożył
stosownych uzupełnień
umożliwiających dalszą ocenę
oferty.

4.

SID Studio Joanna Szota
ul. Grabowa 7/2, 80-060 Gdańsk

100

brak

W związku z powyższym warunki określone w zapytaniu ofertowym spełnia trzech Wykonawców:
1) TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk
2) Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELŁĄCZ Radosław Markiewicz, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557
Gdańsk

3) SID Studio Joanna Szota, ul. Grabowa 7/2, 80-060 Gdańsk
Ofertę Wykonawcy SOLID GROUP Sp. z o. o. Sp. K., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego uznaje za nieważną, ze względu na jej niezgodność z założeniami zapytania
ofertowego.
Tym samym Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdza wybór Wykonawcy:
SID Studio Joanna Szota, ul. Grabowa 7/2, 80-060 Gdańsk,
którego oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie
wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy

