Gdańsk, 12.07.2018 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamieszczone na stronie www Fundacji Rozwoju UG
W dniu 12.07.2018 r.

dotyczy: zapytania ofertowego nr 59/PBP/2018 na wykonanie tablic oraz innych elementów informacyjno-edukacyjnych
w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz
zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad
postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele
Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”,
informuję, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie tablic oraz innych elementów
informacyjno-edukacyjnych wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PS-ART Paweł Serek
ul. Kurierów Armii Krajowej 7A/10, 80-041 Gdańsk
Cena oferty: 13.530,00 złotych brutto
Okres gwarancji zamówienia dla etapu nr 1 pkt 1,2,3 opisu przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy.
Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów uwzględniając oba
kryteria (cena oraz okres gwarancji zamówienia dla etapu nr 1 pkt 1,2,3 opisu przedmiotu zamówienia)
tj. 100,00 punktów. Jednocześnie Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu
ofertowym.
Streszczenie oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert:

Nazwa podmiotu
składającego ofertę

NATAL Agencja
ReklamowoUsługowa Marcin
Rakowski
ul. Pomorska 15b/24
80-333 Gdańsk

Liczba pkt w kryterium cena 80% [waga kryterium
0,80], zgodnie ze wzorem
cena brutto oferty najtańszej
C=-------------------------------------------x100x0,80 pkt
cena brutto oferty badanej

C= (13.530,00/15.990,00 x 100 x 0,80) = 67,69

Liczba pkt w
kryterium okres
gwarancji
zamówienia dla
etapu nr 1 pkt 1,2,3
opisu przedmiotu
zamówienia
20%[waga kryterium
0,20]

Łączna ilość
pkt
w obu
kryteriach

10,00

77,69

Iwona Świderska
„REKUS”
ul. Myszkowska 4/5
03-553 Warszawa

W trakcie badania oferty Wykonawcy Iwona Świderska „REKUS”, ul. Myszkowska
4/5, 03-553 Warszawa, wątpliwości Zamawiającego wzbudziła cena, jaką Wykonawca
zaproponował za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wątpliwości Zamawiającego
budzi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym za zaproponowaną cenę
w ofercie. W dniu 09.07.2018 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do założenia
wyjaśnień, dotyczących przedstawienia elementów cenotwórczych mających wpływ
na zaoferowaną cenę, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w celu
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
Wykonawca Iwona Świderska „REKUS” złożył w dniu 11.07.2018 r. wyjaśnienia
do Zamawiającego. W ocenie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę nie udowadniają, że oferta Wykonawcy nie
zawiera rażąco niskiej ceny.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 – opisem przedmiotu zamówienia – Wykonawca
w ramach zamówienia ma za zadanie wykonać:
ETAP 1
1. 4 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych o wymiarach 70 cm x 100 cm
z wykonaniem nowych projektów graficznych (4 projekty graficzne);
2. 35 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych w kształcie ryb bałtyckich (po 5 szt.
kurów diabłów, tasz, węgorzyc, lisic, minogów morskich, igliczni, wężynek)
na podkładzie PCV, wydruk dwustronny z wykonaniem projektów graficznych
na podstawie otrzymanych od Zamawiającego grafik;
3. 26 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych w kształcie ryb bałtyckich (dwie szt.
kurów diabłów, dwie szt. tasz, dwie szt. węgorzyc, dwie szt. lisic, dwie szt.
minogów morskich, dwie szt. igliczni, dwie szt. wężynki, cztery szt. śledzia, dwie
szt. dorsza, sześć szt. szprota) wyciętych z płyty dibond, wydruk jednostronny, z
wykonaniem projektów graficznych na podstawie otrzymanych od
Zamawiającego grafik;
4. 2 komplety po 71 szt. naklejek w kształcie ryb na papierze wodoodpornym lub
folii z wykonaniem projektów graficznych na podstawie otrzymanych od
Zamawiającego grafik;
5. 1 szt. roll-up’u projektowego o wymiarach szerokość 85 cm, długość 200 cm z
wykonaniem projektu graficznego;
ETAP 2
1. nadruku wodoodpornego na tabliczkach do nurkowania, kolorowy nadruk na 18
szt. tabliczek do nurkowa o wymiarach 12,5 cm x 15 cm wykonanych z tworzywa
sztucznego. Dodatkowo Wykonawca ma wykonać/pozyskać grafiki pąkli,
podwoika, kiełża, krewetki atlantyckiej, omułka, sercówki, rogowca bałtyckiego
oraz małgwi piaskołaza (8 grafik).
Każdy projekt graficzny/grafika przed drukiem – wykonaniem wymaga akceptacji
Zamawiającego, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykonywanie przez
Wykonawcę korekt projektów przed ostateczną akceptacją.
Uwzględniając zakres zamówienia do wykonania, Zamawiający uważa, że cena
zaoferowana przez Wykonawcę tj. kwota 3.603,90 zł brutto za całość zamówienia
jest nierealną i grozi niezrealizowaniem zamówienia.
Dodatkowo cena zaoferowana przez Wykonawcę -Iwona Świderska „REKUS”- jest
niższa o 69,90 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert

w niniejszym postępowaniu.
Lp.

Oferta

1.
Oferta 1
2.
Oferta 2
3.
Oferta 3
4.
Oferta 4
Średnia arytmetyczna
złożonych ofert

Cena [zł brutto]
15.990,00
3.603,90
14.760,00
13.530,00

Okres gwarancji zamówienia dla
etapu nr 1 pkt 1,2,3 opisu
przedmiotu zamówienia
24-miesiące
36-miesięcy
24-miesiące
36-miesięcy

11.970,97

Oferta stanowi 30,10 % średniej arytmetycznej wszystkich złożonych
w postępowaniu ofert i jest niższa o 69,90% od średniej arytmetycznej cen
wszystkich ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie tablic oraz innych
elementów informacyjno-edukacyjnych.
Dodatkowo Wykonawca w drugim kryterium oceny ofert tj. okresie gwarancji
zamówienia dla etapu nr 1 pkt 1,2,3 zadeklarował okres 36-miesięcy (najwyższy
możliwy), co w ocenie Zamawiającego nie ma również odzwierciedlenia w cenie
Wykonawcy.
Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia miał również, uwzględnić koszt
przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych, zgodnie
z pkt X zapytania ofertowego.
Uwzględniając powyższe Zamawiający na podstawie pkt XII.2. zapytania
ofertowego uznaje ofertę Wykonawcy Iwona Świderska „REKUS”, ul. Myszkowska
4/5, 03-553 Warszawa za nieważną z powodu przedstawienia nierealnej ceny
naruszającej zasadę uczciwej konkurencji.
KMK GROUP
ul. Kuków 123
42-160 Krzepice
PS-ART Paweł Serek
ul. Kurierów Armii
Krajowej 7A/10
80-041 Gdańsk

C= (13.530,00/14.760,00 x 100 x 0,80)=73,33

10,00

83,33

C= (13.530,00/13.530,00 x 100 x 0,80)=80,00

20,00

100,00

