Gdańsk,15.07.2016 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG
W dniu 15.07.2016 r.
dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 24.06.2016 r, na wykonanie i opracowanie monitoringu botanicznego na
terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu
pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działając na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad postępowania
w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach realizacji projektu „Zrównoważona turystyka
i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”, informuję,
że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie i opracowanie monitoringu botanicznego na terenie
rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Michał Machnikowski
ul. Derdowskiego 7, 84-200 Wejherowo
Cena oferty: 21.000,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnia
wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Lp.
Nazwa podmiotu
Warunek Posiadania wiedzy i doświadczenia
Liczba pkt. w
składającego ofertę
niezbędnych do wykonania zamówienia.
kryterium wyliczona
Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie
zgodnie ze wzorem
C
powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
Pcena  min  100 =
upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej
Cn
3 usługi z zakresu monitoringu botanicznego siedlisk ze
zbiorowiskami roślinnymi, które w rezerwacie Beka
objęte są kontrolą, o łącznej wartości nie mniejszej niż 7
000 zł brutto. Ocena spełniania wskazanego warunku
będzie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia wraz z wykazem usług
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
1.
Michał Machnikowski,
Wykonawca po wezwaniu do uzupełnień spełnia
P cena =
ul. Derdowskiego 7, 84wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego.
(21.000,00/21.000,00
200 Wejherowo
) x 100 = 100 pkt.
2.
Bartosz Startek, ul. Biała
Wykonawca wezwany do uzupełnień, nie dostarczył, w wyznaczonym czasie,
8, 70-730 Szczecin –
dokumentów potwierdzających należyte spełnienie warunku, tym samym zostaje
on wykluczony z dalszego postepowania, a jego oferta odrzucona.

