
Centralny nr postępowania CRZP/278/009/D/06                                   Gdańsk, dnia 05.12.2006 
 

 

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

 

 

1. Zamawiający:  

Politechnika Gdańska 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

80-952 Gdańsk 

woj. pomorskie 
 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej:  

 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-952 Gdańsk, ul. 

Narutowicza 11/12, tel. +48 58 348 61 53, 348 61 52, 

e-mail: Kamila.Czaplicka@eti.pg.gda.pl, Boguslawa.Litwinska@eti.pg.gda.pl  

ogłasza przetarg nieograniczony dostawę komputerów jednopłytowych dla Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

 

3. Wielkość lub zakres zamówienia: 

 

Komputery jednopłytowe wraz z akcesoriami – 10szt 
 

4. Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert wariantowych. 

 

5. Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert częściowych. 

 

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 

114. 

 

7. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl.  

 

8. Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki 

 

9. Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania Umowy 

 

10. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 



- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy 

PZP 

 

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy 

PZP Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
a) oświadczenie Wykonawcy  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ wystawiający w zakresie 

jego aktualności, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych 

dokumentach i oświadczeniach. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca 

spełnia. 

 

12. Wadium – nie wymaga się wniesienia wadium. 

 

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. cena  - 100 % 

 

14. Oferty należy składać w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej, pok.127 od poniedziałku do piątku w godz.: 800-1500 

 

15. Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2006 o godzinie 1200 

 

16. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2006  o godzinie 12
30 
 w Sali Rady Wydziału pok.122 

 

17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

18. Zamawiający zamierza/ nie zamierza* zawrzeć umowę ramową. 

 

19. Zamawiający zamierza/ nie zamierza* ustanowić dynamiczny system zakupów.  

 

20. Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

 



21. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 

Kamila Czaplicka tel.(058) 348 61 53, w godz. 8
00
-15

00 

 

22. Pozostałe informacje:  

 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:  05.12.2006 

 

 

 

         

  

 

 

 


