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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o warto�ci poni�ej * 60.000 EURO 
Zamawiaj�cy:  
Politechnika Gda�ska 
80-952 Gda�sk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Zarz�dzanie i Ekonomii, 
80-952 Gda�sk, ul. Narutowicz 11/12 tel. +48 58 347-22-70, 
ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie instalacji schładzania powietrza i 
dogrzewania pomieszcze� biurowych, laboratorium komputerowego, Auli I i IV oraz 
modernizacja wentylacji wyci�gowej baru Wydziału Zarz�dzania i Ekonomii 
Politechniki Gda�skiej 
 
Nie dopuszcza si� składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza si� składanie ofert cz��ciowych. 
Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) mo�na odebra� w siedzibie 
zamawiaj�cego, Politechnika Gda�ska Wydział Zarz�dzania i Ekonomii, Gda�sk ul. 
Narutowicza 11/12, pok. 518 lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na 
której dost�pna jest SIWZ: http://www.dzp.pg.gda.pl/ 
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gda�ska Wydział Zarz�dzania i Ekonomii 
Termin wykonania zamówienia: 40 dni od daty podpisania umowy 
W przetargu mog� wzi�� udział wykonawcy spełniaj�cy warunki : 
Okre�lone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówie� publicznych; nie podlegaj�cy wykluczeniu 
z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, wykonali w ostatnich 5 latach roboty budowlane a je�eli okres 
działalno�ci jest krótszy to w tym okresie - odpowiadaj�ce swoim rodzajem i warto�ci� 
robotom budowlanym stanowi�cym przedmiot zamówienia na ł�czn� kwot� 600.000 zł 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnia/nie spełnia 
Wadium 6.000 zł 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. cena              - 100% 
 
Oferty nale�y składa� w pok. 518 budynku Wydziału Zarz�dzania i Ekonomii PG ul. 
Traugutta 79, Gda�sk 
Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2007r. o godzinie 12:00 
Otwarcie ofert nast�pi dnia 19.02.2007r. o godzinie 12:15 w pok. 516 budynku Wydziału 
Zarz�dzania i Ekonomii PG ul. Traugutta 79, Gda�sk 
Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni. 
Zamawiaj�cy nie zamierza* zawrze� umowy ramowej. 
Zamawiaj�cy nie zamierza* ustanowi� dynamiczny system zakupów.  
Zamawiaj�cy nie przewiduje* dokona� wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Mariusz Zaborowski tel. 058 347-22-70, w godz. 10:00 – 14:00 
 
Data przekazania ogłoszenia Urz�dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: - 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urz�du Zamówie� Publicznych: - 

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


