
 
Centralny nr postępowania: CRZP ZP 153/002/D/06    Gdańsk, dnia 21.07.2006r. 

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości poniŜej 60.000 EURO 

(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 
Zamawiający:  
Politechnika Gdańska 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, 
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347-24-19, 
e-mail: -------------------- 
ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę odczynników, szkła i materiałów do laboratoriów na 
Wydziale InŜynierii Lądowej i Środowiska.  
 
Wielkość lub zakres zamówienia: 
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 13 części: 
Część A - Szkło laboratoryjne, sprzęt metalowy i materiały z tworzyw sztucznych 
Część B -Tworzywo sztuczne – mikrobiologiczne oraz wyposaŜenie 
Część C - Pipety automatyczne mikrobiologiczne oraz wyposaŜenie  
Część D- Pojemniki do transportu 
Część E - Sączki filtracyjne 
Część F - Odczynniki podstawowe. 
Część G - Odczynniki mikrobiologiczne 
Część H - Odczynniki do mikroskopii oraz wyposaŜenie 
Część I - Odczynniki specyficzne - katalizatory 
Część J - Testy kuwetowe oraz wyposaŜenie do spektrofotometru firmy Dr Lange – typ Cadas 30S 
Część K- Testy kuwetowe do fotometru firmy WTW – typ PhotoLab S12 
Część L- Sączki filtracyjne pozostałe 
Część Ł -Termometry meteorologiczne 
dopuszczając jednocześnie moŜliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego, 
Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach 
Główny Skrzydło B, parter pok. 011 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.  
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www. dzp.pg.gda.pl  
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, budynek 
„HYDRO”, pok.211 
 
Termin wykonania zamówienia: do 05 października 2006r. 
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki (dotyczy wszystkich części 
zamówienia): 
1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o 
dokumenty i oświadczenia załączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi 
wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnia.  

Wadium: w prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. cena              - 100% 
 
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej 
i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG skrzydło B, parter, pok. nr 011 
 
Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2006r.  o godzinie 12 00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2006r.  o godzinie 12 15 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika 
Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG skrzydło 
B , parter, pok. nr 012 (wejście przez pok. 011). 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.  
 
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Wioleta Bławat i Alina Kryczałło – sprawy proceduralne,  tel. 058 347-24-19; faks 058 347-24-13, od 
poniedziałku do piątku w godz. 900-1400 
mgr inŜ. ElŜbieta Haustein tel. 058 347-22-66, tel. kom. 504-240-608, fax (058) 347-24-13, od 
poniedziałku do piątku w godz. 900-1800 
 
Pozostałe informacje:------- 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: ------ 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: ----- 

 
 
 
 
 
                              ...................................................... 
                                    (podpis osoby uprawnionej) 


