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Gdańsk, dnia 07.10.2020 r. 

Nr postępowania: ZK/4/FG/20/Szkutnia 

Do Wykonawców 

którzy złożyli oferty w postępowaniu 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Dotyczy: zamówienia na: przeprowadzenie 83 dni  zajęć praktyczno- technicznych z zakresu 

szkutnictwa oraz z zakresu pracy warsztatu i procesu budowania zgodnie z projektem 

konstrukcji łodzi w warsztacie 4 razy w tygodniu ( wtorek, środa, czwartek, piątek) dla łącznej 

grupy  20 uczestników i uczestniczek z grup A i B. Dzień szkoleniowy dla trenera to 8 h 

w tym jest czas na przygotowanie się do szkolenia, ewentualny dojazd, przeprowadzenie 

szkolenia, podsumowania szkolenia. Zajęcia są prowadzone w ciągu tygodnia poza 

weekendami na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035. 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie 83 dni  zajęć praktyczno- 

technicznych z zakresu szkutnictwa oraz z zakresu pracy warsztatu i procesu budowania 

zgodnie z projektem konstrukcji łodzi w warsztacie 4 razy w tygodniu ( wtorek, środa, czwartek, 

piątek)  dla łącznej grupy  20 uczestników i uczestniczek z grup A i B. Dzień szkoleniowy dla 

trenera to 8 h w tym jest czas na przygotowanie się do szkolenia, ewentualny dojazd, 

przeprowadzenie szkolenia, podsumowania szkolenia. Zajęcia są prowadzone w ciągu tygodnia 

poza weekendami na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035, realizowanym na 

podstawie rozdziału 2 Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-

2021 – zwanych dalej Wytycznymi, za najkorzystniejszą: 

1. W części 1 została uznana oferta wykonawcy Adam Bartosik, ul. Jeleniogórska 4/2, 80-180 

Gdańsk. Oferta uzyskała najwyższą, łączną liczbę punktów: w kryterium: cena – 100 

punktów. 

Złożona oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełniają wszystkie wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

W przedmiotowym postępowaniu w części 1 zostały złożone dwie oferty. 

2. W części 4 została uznana oferta wykonawcy Ryszard Cissewski, ul. Wiesława 6a/5, 80-

757 Gdańsk. Oferta uzyskała najwyższą, łączną liczbę punktów: w kryterium: cena – 100 

punktów. 

Złożona oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełniają wszystkie wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

W przedmiotowym postępowaniu w części 4 zostały złożone dwie oferty. 

Informacje na temat parametrów poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 

ofert przedstawia poniższe tabele: 
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Część 1 

Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów w 

kryterium cena 
Łączna liczba punktów 

Adam Bartosik,  
ul. Jeleniogórska 4/2,  

80-180 Gdańsk 
100 100 

Romuald Józefowicz 
Ul. De Gaulle’a 12/9 

80-261 Gdańsk 

Nie przyznano 
punktów, oferta 

została odrzucona 
 

W części 1 nie wykluczono żadnego wykonawcy i odrzucono jedną ofertę. 

Część 4 

Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów w 

kryterium cena 
Łączna liczba punktów 

Ryszard Cissewski,  
ul. Wiesława 6a/5,  

80-757 Gdańsk 
100 100 

Romuald Józefowicz 
ul. De Gaulle’a 12/9 

80-261 Gdańsk 

Nie przyznano 
punktów, oferta 

została odrzucona 

 

W części 4 nie wykluczono żadnego wykonawcy i odrzucono jedną ofertę. 

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY W CZĘŚCIACH 1 i 4 

Zamawiający, informuje, że oferta Wykonawcy Romualda Józefowicza, ul. De Gaulle’a 12/9, 80-261 

Gdańsk, została odrzucona w częściach 1 i 4, gdyż została uznana za niezgodną z zapytaniem 

ofertowym. 

W rozdziale XII zapytania ofertowe, w pkt. 2, Zamawiający wskazał, że dopuszcza składanie ofert 

częściowych, ale Wykonawca może przesłać ofertę na jedną dowolnie wybraną część. Wykonawca 

Romuald Józefowicz złożył jedną ofertę na dwie części, tj. na część 1 i na część 4. 

Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca złożył ofertę niezgodną z zapytaniem ofertowym, w związku 

z tym oferta Wykonawcy została odrzucona. 
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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH 2 i 3 

Zamawiający informuje, że w częściach 2 i 3 nie złożono żadnej oferty, nie odrzucono żadnej oferty 

i nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

Przedmiotowe postępowanie, w częściach 2 i 3 zostało unieważnione. 

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH 2 i 3 

W przedmiotowym postępowaniu, w częściach 2 i 3, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie 

wpłynęły żadne oferty. 

 

Na oryginale podpis  

Paweł Buczyński – Wiceprezes Zarządu. 
 (podpis osoby upoważnionej) 

 


