Centralny nr postępowania: ZP-146/030/D/06

Gdańsk, dnia 17.07.2006

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej/powyżej* 60.000 EURO
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej: BIBLIOTEKA GŁÓWNA.............................................,
80-952 Gdańsk, ul. NARUTOWICZA 11/12, tel. +48 58 347-25-75........................................,
e-mail library@pg.gda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ DLA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
NAUKOWYCH CZASOPISM IMPORTOWANYCH, WYDAWANYCH W 2007 ROKU.
Wielkość lub zakres zamówienia: 171 TYTUŁÓW CZASOPISM
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0,00 zł) można odebrać w siedzibie
zamawiającego, 80-952.Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 pok. 2 (Gmach Główny) lub za
zaliczeniem pocztowym.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl
Miejsce realizacji zamówienia: BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2007 – 30 czerwca 2008
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
- Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,
- Muszą prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą,
- Zrealizowali dostawy naukowych czasopism importowanych, w okresie ostatnich trzech
lat, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 euro lub równowartości w PLN,
- Wykażą się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 200 000 PLN lub stanowiącej, co najmniej równowartość niniejszej kwoty w euro,
- Posiadają serwis elektroniczny do obsługi prenumeraty czasopism drukowanych,
- Posiadają system elektroniczny do obsługi prenumeraty czasopism online.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wg formuły „spełnia – nie spełnia”
Wadium: 8.500 zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena
- 100 %
2. .................... - .............................%
3. .................... - .............................%
Oferty należy składać w: Sekretariacie Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, 80-952
Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pok. 2 (Gmach Główny PG)
Termin składania ofert upływa dnia 5 września 2006 o godzinie 13:45
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 września 2006 o godzinie 14:00 w miejscu składania ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zamierza/ nie zamierza* zawrzeć umowę ramową.

Zamawiający zamierza/ nie zamierza* ustanowić dynamiczny system zakupów. Dodatkowe
informacje nt. dynamicznego systemu zakupów dostępne są na stronie internetowej: www. ..........
Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. Aukcja elektroniczna prowadzona będzie na stronie internetowej www: ................
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Olga Issajewicz e-mail: oissa@pg.gda.pl tel. +48 58 347-26-52, w godz. 10:00 – 13:00
Barbara Kaczor e-mail: kaczor@pg.gda.pl tel. +48 58 347-17-34, w godz. 10:00 – 13:00
Pozostałe informacje:....................................................................................................................
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:.........................................
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 10.07.2006

......................................................
(podpis osoby uprawnionej)
* - niepotrzebne skreślić

