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Gdańsk, dnia 13.10.2020 r. 

Nr postępowania: ZK/5/FG/20/Szkutnia 

Do Wykonawców 

którzy złożyli oferty w postępowaniu 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Dotyczy: zamówienia na: dostawa materiałów i narzędzi 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 dostawa materiałów i narzędzi 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 Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. 

Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała. Oferta uzyskała najwyższą, łączną liczbę punktów: 

w kryterium: cena – 80 punktów, w kryterium termin realizacji poszczególnych zamówień – 20 

punktów. 

Złożona oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

W przedmiotowym postępowaniu w części 1 zostały złożona jedna oferta. 

2. W części 3 została uznana oferta wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. 

Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała. Oferta uzyskała najwyższą, łączną liczbę punktów: 

w kryterium: cena – 75,84 punkty, w kryterium termin realizacji poszczególnych zamówień – 

20 punktów. 

Złożona oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

W przedmiotowym postępowaniu w części 3 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 

Liczba punktów w 
kryterium termin 

realizacji 
poszczególnych 

zamówień 

Łączna liczba punktów 

Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. 
ul. Bardowskiego 2 
43-300 Bielsko-Biała 

80 20 100 

W części 1 nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

Część 2 

Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów w 

kryterium cena 

Liczba punktów w 
kryterium termin 

realizacji 
poszczególnych 

zamówień 

Łączna liczba punktów 

Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. 
ul. Bardowskiego 2 
43-300 Bielsko-Biała 

Nie przyznano punktów. Postępowanie zostało unieważnione w części 2 

W części 2 nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

Część 3 

Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów w 

kryterium cena 

Liczba punktów w 
kryterium termin 

realizacji 
poszczególnych 

zamówień 

Łączna liczba punktów 

Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o. 
ul. Bardowskiego 2 
43-300 Bielsko-Biała 

75,84 20 95,84 

Metalzbyt Sp. z o.o. 
ul. Wiesława 1 
80-757 Gdańsk 

80 0 80 

W części 3 nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 
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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2  

Zamawiający informuje, że w części 2 nie złożono jedną ofertę. Cena oferty Wykonawcy Metalzbyt - 

Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała w części 2 wynosi łącznie z zamówieniem 

w ramach prawa opcji 90 685,63 zł brutto. Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu, w części nr 

2 przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 60 000,00 zł brutto. 

Przedmiotowe postępowanie, w części 2 zostało unieważnione, gdyż kwota jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 2 jest niższa od ceny oferty z najniższą 

ceną. 

 

Na oryginale podpis  

Paweł Buczyński – Wiceprezes Zarządu. 
 (podpis osoby upoważnionej) 

 


