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Gdańsk, dnia 2006-12-04 
 

 
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 Oceanotechniki i Okrętownictwa, 
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347-24-29, 
e-mail: jerma@pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na: wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV 
w obrębie IX, VIII i II pi ętra budynku WOiO PG. 
Wielkość lub zakres zamówienia: wymiana 118 okien. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl 
Miejsce realizacji zamówienia: Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej 
Termin wykonania zamówienia: 2006-12-30 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki: 
1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą; ocena spełnienia – na podstawie odpisu 

z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
2) osoba wskazana przez niego do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać 

wymagane do tego uprawnienia; ocena spełnienia – na postawie decyzji stwierdzającej 
posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia 
potwierdzającego jej przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa; 

3) osiągnął w ostatnim roku obrotowym przychody netto ze sprzedaŜy w wysokości co 
najmniej 1.500.000,- PLN; ocena spełnienia – na podstawie rachunku zysków i strat lub 
dokumentu określającego wysokość przychodów; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 i ust. 2  ustawy PZP; ocena spełnienia – spełnienie warunków 1 – 3 oraz złoŜenie 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Wadium: 0 zł 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. cena              - 100% 
Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: 
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, pok. nr 124 budynku WOiO PG 
Termin składania ofert upływa dnia 2006-12-12 o godzinie 9:00 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-12-12 o godzinie 9:15 w pok. 119 w bud. WOiO PG. 
Termin związania ofertą wynosi 15 dni. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
mgr inŜ. Tomasz Landsberg tel. 48/58 347 21 61 - w sprawach technicznych, 
mgr inŜ. Jerzy Masiak tel. 48/58 347 24 29 - w sprawach proceduralnych, 
w godz. 8:00 – 10:00 
Pozostałe informacje: brak 
 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: ......................................... 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: ................................................................ 

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


