
Gdańsk, 12  października 2006 r. 
  
Centralny nr postępowania   CRZP/ 220/036/D/06     
  

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości poniżej 60.000 EURO 
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 

 
Zamawiający:  
Politechnika Gdańska 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej:  
Dział Gospodarczy, 
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 23 44, 
e-mail: gospar@pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na:  
Dostawę dwóch samochodów dla Politechniki Gdańskiej 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0  zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, 
Politechnika Gdańska, Dział Gospodarczy, 80-952 Gdańsk ul.G.Narutowicza 11/12, budynek 
„Misiówka”, pokój nr 2 lub 
adres strony internetowej, na której  dostępna jest SIWZ : www.dzp.pg.gda.pl
Miejsce realizacji: Jedno razowy odbiór u Wykonawcy 
Nie dopuszcza się  składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Termin wykonania zamówienia – Sześćdziesiąt dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 3 
oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający 
warunki dodatkowe:  
1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia. 
Wadium  0 zł. 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  100% cena 
Oferty należy składać w Dziale Gospodarczym PG, 80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, budynek 
„Misiówka”, pokój nr 2 
Termin składania ofert upływa   23.10.2006 r. o godzinie  10:30 
Otwarcie ofert nastąpi   23.10.2006 r. o godzinie  11:00  w  Dziale Gospodarczym PG, 80-952 Gdańsk, 
ul. G. Narutowicza 11/12 budynek „Misiówka”,  pokój nr 2.  
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: 
Janusz Piwoński   Dział Gospodarczy,  tel. 058 348 23 44, w godz. 10:00 - 13:00  
 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: nie dotyczy 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: nie dotyczy 
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