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Numer sprawy: ZP/30/018/D/07 
SP/2/5/PG/ZP-PRNF/1/07/P 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Nazwa zamówienia publicznego: zakup podr�czników na studia podyplomowe, 
specjalno�ci:, Zarz�dzanie Projektami, Public RElations w nowoczesnej firmie. 
 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj�cego 
 

Politechnika Gda
�
ska 

Wydział Zarz�dzania i Ekonomii 
ul. Narutowicza 11/12 

80-952 Gda
�
sk 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Post�powanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego 
o warto�ci: poni�ej 60.000 Euro. 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. 
zm). 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia dotyczy: zakupu 152 ksi��ek dla słuchaczy podyplomowych studiów. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówie�: 22111000-1 
 
 
Wymagania stawiane Wykonawcy: 
  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��, zgodno�� z warunkami technicznymi i 
jako�ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
  - Wymagana jest nale�yta staranno�� przy realizacji zobowi�za

�
 umowy,  

  - Ustalenia i decyzje dotycz�ce wykonywania zamówienia uzgadniane b�d� przez 
zamawiaj�cego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
  - Okre�lenie przez Wykonawc� telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustale

�
 

niezb�dnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
  - Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wyrz�dzone przez Wykonawc� 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
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IV. Termin wykonania zamówienia 
 
14 dni od daty podpisania umowy 
 
 
V. Opis warunków udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 
 
1. Warunki udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne. 
 
O udzielenie zamówienie mog� ubiega� si� wykonawcy potwierdzaj�cy spełnienie warunków: 

��� Posiadaj�cy uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 
ustawy nakładaj� obowi�zek poosiadania takich uprawnie�;  
��	 Posiadaj�cy niezb�dna wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj�cy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
��
 Znajduj�cy si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 
zamówienia;  
1.4 Niepodlegaj�cy wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia.  

 
2. Ocena spełnienia warunków w post�powaniu o zamówienie publiczne 
Z ubiegania si� o zamówienia publicznego wyklucza si� wykonawców, który: 
 
   - nie spełniaj� warunków udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówie

�
 publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,  

   - nie spełniaj� warunków udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówie

�
 publicznych,  

   - wykonywali bezpo�rednio czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem prowadzonego 
post�powania, lub posługiwali si� w celu sporz�dzenia oferty osobami uczestnicz�cymi w 
dokonywaniu tych czynno�ci chyba, �e udział tych wykonawców w post�powaniu nie utrudnia 
uczciwej konkurencji,  
   - zło�yli nieprawdziwe informacje maj�ce wpływ na wynik prowadzonego post�powania,  
   - nie zło�yli o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu lub dokumentów 
potwierdzaj�cych spełnianie tych warunków z zastrze�eniem art. 26 ust. 3,   
   
3. Zamawiaj�cy odrzuca ofert� wykonawcy: 
 
  - niezgodn� z ustaw� lub jej tre�� nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  
  - jej zło�enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  
  - wykluczonego z udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania ofert,  
  - zawieraj�c� omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mo�na poprawi� na podstawie 
art. 88, lub bł�dy w obliczeniu ceny,  
  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził si� na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,  
  - niewa�nej na podstawie odr�bnych przepisów,  
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VI. Wykaz o�wiadcze �� ��  i dokumentów, jakie maj� dostarczy� wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post�powaniu. 
 
A. W celu potwierdzenia, �e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre�lonej 
działalno�ci lub czynno�ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych z udziału w post�powaniu o zamówienie 
publiczne wykonawca składa nast�puj�ce o�wiadczenia i dokumenty: 
 
1. Dokumenty wymagane: 
  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- zał�cznik nr: 1  
  - aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie do ewidencji 
działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalno�ci gospodarczej, wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 
terminu składania ofert  
  - dokumenty potwierdzaj�ce posiadanie uprawnie

�
/pełnomocnictw osób podpisuj�cych ofert�, 

o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,  
  - koncesja, zezwolenie lub licencja, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania koncesji, 
zezwolenia lub licencji na podj�cie działalno�ci gospodarczej w zakresie obj�tym zamówieniem 
publicznym zwanym dalej „zamówieniem",  
  - o�wiadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu z art. 22 prawa 
zamówie

�
 publicznych z wykorzystaniem wzoru- zał�cznik nr: 2 

 
Wy�ej wymienione dokumenty mog� by� zło�one w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodno�� przez Wykonawc� lub osob� / osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodno�� z oryginałem". 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami oraz 
przekazywania o�wiadcze �� ��  i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania si� 
z wykonawcami. 
 
1. Wszelkie o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj�cy i Wykonawcy 
przekazuj� pisemnie. Pytania musz� by� skierowane na adres: 
 

Politechnika Gda
�
ska 

Wydział Zarz�dzania i Ekonomii 
Ul. Narutowicza 11/12 

80-952 Gda�sk 
Zamawiaj�cy nie dopuszcza porozumiewanie si� faksem lub drog� elektroniczn�.  
 
2. Osob� ze strony zamawiaj�cego upowa�nion� do kontaktowania si� z wykonawcami jest: 

imi� i nazwisko Mariusz Zaborowski  
tel. 0 (58) 347-22-70 
fax.  0 (58) 347-24-53 
w terminach  poniedziałek – pi�tek 
 w godz. pomi�dzy 10:00 - 14:00  

 
3. Zamawiaj�cy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia chyba, �e pytanie wpłyn�ło: 
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do zamawiaj�cego na mniej ni� 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  
Zamawiaj�cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  
 
4. Nie udziela si� �adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja�nie� czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiaj�cego zapytania w sprawach wymagaj�cych zachowania pisemno�ci 
post�powania.  
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj�cy mo�e, w ka�dym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikowa� tre�� specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostan�, z 
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia. 
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równie� pytania Wykonawców wraz z wyja�nieniami staj� si� integraln� cz��ci� specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i b�d� wi���ce przy składaniu ofert. O przedłu�eniu terminu 
składania ofert, je�eli b�dzie to niezb�dne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikaj�cych z 
modyfikacji, zawiadomieni zostan� wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowi�zania wykonawcy odno�nie 
wcze�niej ustalonych terminów b�d� podlegały nowemu terminowi. 

 
 
VIII. Wymagania dotycz�ce wadium 
 
1. Wadium. 
Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia wadium  
 
IX. Termin zwi�zania ofert� 
 
Wykonawcy pozostaj� zwi�zani ofert� przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca mo�e zło�y� jedn� ofert�, w formie pisemnej, w j�zyku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty zwi�zane z przygotowaniem oferty ponosi składaj�cy ofert�. 
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, o�wiadczenia, opracowane zestawienia i 
wykazy składane wraz z ofert� wymagaj� podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta i zał�czniki podpisane przez upowa�nionego przedstawiciela wykonawcy wymagaj� 
zał�czenia wła�ciwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawiera� wszystkie wymagane dokumenty, o�wiadczenia, zał�czniki i inne 
dokumenty, o których mowa w tre�ci niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny by� sporz�dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiaj�cego wzorcami (zał�cznikami), zawiera� informacje i dane okre�lone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie musz� by� naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisuj�cej ofert�.  
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8) Wszystkie strony oferty powinny by� spi�te (zszyte) w sposób trwały, zapobiegaj�cy 
mo�liwo�ci dekompletacji zawarto�ci oferty. 
 
B. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofert� składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełnia� 
nast�puj�ce warunki: 
 
1. Oferta winna by� podpisana przez ka�dego z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie lub 
upowa�nionego przedstawiciela / partnera wiod�cego. 
2. Upowa�nienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiod�cego wymaga podpisu 
prawnie upowa�nionych przedstawicieli ka�dego z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie/ 
partnerów - nale�y zał�czy� do oferty 
3. Przedstawiciel / wiod�cy partner winien by� upowa�niony do reprezentowania wykonawców w 
post�powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post�powaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
  Podmioty wyst�puj�ce wspólnie ponosz� solidarn� odpowiedzialno�� za niewykonanie lub 
nienale�yte wykonanie zobowi�za

�
  

  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy wyst�puj�cego wspólnie przed 
przyst�pieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedło�ona zostanie umowa 
reguluj�c� współprac� wykonawców wyst�puj�cych wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie mo�e by� krótszy od terminu okre�lonego na wykonanie zamówienia.  
 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 
1. W przypadku składania oferty drog� listown� nale�y j� zaadresowa� na adres: 

Politechnika Gda�ska 
Wydział Zarz�dzania i Ekonomii 

ul. Narutowicza 11/12 
80-952 Gda�sk 

Z dopiskiem: oferta na ksi��ki 
 
do dnia 2007-02-22 do godz. 12:00  

 
2. Oferta składana osobi�cie winna by� zło�ona: 

Politechnika Gda�ska 
Wydział Zarz�dzania i Ekonomii 

ul. Traugutta 79 
Gda�sk 
pok. 407 

 
 
Oznakowana nast�puj�co: oferta na ksi��ki 
 
3. Oferty zło�one po terminie b�d� zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
do wniesienia protestu. 
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4. Miejsce otwarcia ofert: 
 

Politechnika Gda�ska 
Wydział Zarz�dzania i Ekonomii 

Ul. Traugutta 79 
Gda�sk 

Pokój nr 407 
 
dnia 2007-02-22 o godz. 12:15 
 
5. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpo�rednio przed otwarciem ofert zamawiaj�cy przeka�e zebranym wykonawcom informacj� 
o wysoko�ci kwoty, jak� zamierza przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nast�pi bezpo�rednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zastan� nast�puj�ce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, a tak�e termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatno�ci 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
  Cena oferty uwzgl�dnia wszystkie zobowi�zania, musi by� podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodr�bnieniem nale�nego podatku VAT - je�eli wyst�puje.  
  Cena podana w ofercie powinna obejmowa� wszystkie koszty i składniki zwi�zane z 
wykonaniem zamówienia / oferowanych cz��ci zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiaj�cego.  
  Cena mo�e by� tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza si� 
wariantowo�ci cen,   
  Cena nie ulega zmianie przez okres wa�no�ci oferty (zwi�zania).  
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiaj�cy uzna oferty za spełniaj�ce wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, je�eli: 
 

��� oferta, co do formy opracowania i tre�ci spełnia wymagania okre�lone niniejsz� 
specyfikacj�, 

1.2 z ilo�ci i tre�ci zło�onych dokumentów wynika, �e wykonawca spełnia warunki 
formalne okre�lone niniejsz� specyfikacj�, 

1.3 zło�one o�wiadczenia, dokumenty, za�wiadczenia s� aktualne i podpisane przez 
osoby uprawnione, 

1.4 oferta została zło�ona, w okre�lonym przez Zamawiaj�cego terminie, 
1.5 wykonawca przedstawił ofert� zgodn� co do tre�ci z wymaganiami Zamawiaj�cego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych oblicze� przy ocenie ofert, stanowi 
podstawow� zasad� oceny ofert, które oceniane b�d� w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium,  

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymaln� ilo�� punktów 
ustalon� w poni�szym opisie, pozostałe b�d� oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustalon� punktacj�: punktacja 0-100 (100%=100pkt).  

4. Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta, która uzyska najwy�sz� liczb� punktów 
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obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  
 
Nazwa kryterium  Waga  
cena oferty  100  
 
5. Oferta wypełniaj�ca w najwy�szym stopniu wymagania okre�lone w kryterium otrzyma 

maksymaln� liczb� punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniaj�cym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik b�dzie traktowany jako warto�� punktowa oferty. 

6. Zamawiaj�cy dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowi�zku 
podatkowego dla zamawiaj�cego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotycz�cym wewn�trz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny nale�ny podatek od towarów i usług zgodnie z obowi�zuj�cymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 

7. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego.  
 

Cn 
C = ---- x  100 

Ci 
w którym:   C n – oznacza najni�sz� z oferowanych cen 
  Ci – oznacza cen� danego oferenta 
  C  - oznacza ilo�� uzyskanych punktów 

 
��  Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz�, pozostałe 
oferty zostan� sklasyfikowane zgodnie z ilo�ci� uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwy�sz� ilo�� 
punktów. 

 
XIV. Informacje o formalno�ciach, jakie winny by� dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgl�dnieniem 

postanowie� wynikaj�cych z tre�ci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiaj�cy podpisze umow� z Wykonawc�, który przedło�y najkorzystniejsz� ofert� z 

punktu widzenia kryteriów przyj�tych w niniejszej specyfikacji. 
 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym post�powaniu oferta została zło�ona przez 

dwóch lub wi�cej wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiaj�cy za��da umowy reguluj�cej współprac� tych podmiotów przed 
przyst�pieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

��  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiaj�cy powiadomi 
odr�bnym pismem. 

 
XV. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy 
 
    
Zamawiaj�cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy  
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi zał�cznik numer: 3 
 
XVII. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�cych Wykonawcy w toku 
post�powania o udzielenie zamówienia. 
 
1. rodki ochrony prawnej: 
 
1. rodki ochrony prawnej: 
 
  protest   
przysługuj� wykonawcom, je�eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo�e 
dozna� uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.  
 
2. Protest 
Umotywowany protest wskazuj�cy na oprotestowan� czynno�� lub zaniechanie zamawiaj�cego, 
zawieraj�cy ��danie, zwi�złe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu 
(okoliczno�ci faktyczne i prawne) mo�e by� wniesiony w ci�gu 7 dni od dnia, w którym powzi�to 
lub mo�na było powzi�� wiadomo�� o okoliczno�ciach stanowi�cych podstaw� jego wniesienia. 
Szczegółowe informacje na temat: protestu, znajduj� si� w ustawie Prawo zamówie� 
publicznych w Dziale VI rodki ochrony prawnej. 
 
XVIII. Opis cz��ci zamówienia 
 
  Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych  
 
XIX. Umowa ramowa 
 
1. Umowa ramowa 
 
Zamawiaj�cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej   
 
XX. Zamówienia uzupełniaj�ce 
 
  Zamawiaj�cy nie przewiduje zamówie

�
 uzupełniaj�cych  

 
XXI. Oferty wariantowe 
 
  Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
 
XXVIII. Zał�czniki  
 
Zał�czniki składaj� si� na integraln� cze�� specyfikacji: 
 
 
Gda�sk, 2007-02-12 
 
______________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej  
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Zał�cznik Nr 1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 
 
Dane dotycz�ce wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 (**) ......................................   
Numer faksu:   0 (**) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  

 
Dane dotycz�ce zamawiaj�cego 
 
Politechnika Gda

�
ska Wydział Zarz�dzania i Ekonomii 

ul. Narutowicza 11/12  
80-952 Gda

�
sk 

 
Zobowi�zania wykonawcy 
Nawi�zuj�c do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: zakup podr�czników na studia 
podyplomowe, specjalno�ci:, Zarz�dzanie Projektami, Public RElations w nowoczesnej 
firmie. 
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cen�: 
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1 2 3 4 5 6 7 

L.P Przedmiot zamówienia Ilo�� 
egzemplarzy 

Cena 
jedn. 
netto 

VAT Cena 
jedn. 

brutto 

Warto�
� brutto 
(kol. 6 x 
kol.3) 

1 
Ol�dzki Public relations, 

znaczenie społeczne i kierunki 25 
 

   

2 
J. Szyfter: Public relations w 

internecie, wyd. Helion 25 
 

   

3 
E. Hope: Public realtionns – czy 

to si� sprawdzi, wyd. SPG 25 
 

   

4 
S. Zabieglik: Dbajmy o j�zyk 

wyd. SPG 25 
 

   

5 
Ducan W. Kompendium wiedzy o 

zarz�dzaniu projektami, wyd. 
2003 

26 
 

   

6 
Mingus N. Zarz�dzanie 
projektami Helion 2002 26 

 
   

Razem warto�� Brutto  

 
 
Cena oferty 
 
Cena ofertowa netto .................................................................................................zł  
(Słownie:..............................................................................................................................) 
Stawka pod. VAT......%, warto�� pod. VAT...............................................................zł 
Cena ofertowa brutto ................................................................................................zł 
(Słownie:...............................................................................................................................) 
 
O�wiadczam, �e : 
 
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie14 dni od dnia podpisania umowy  
 
Osoba do kontaktów z Zamawiaj�cym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiaj�cym odpowiedzialne za wykonanie zobowi�za� 
umowy: 
• .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 

.......... .......... ..........  zakres odpowiedzialno�ci ......................................  
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imi� .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w post�powaniu 
- do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy 
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- do zawarcia umowy 
 
O�wiadczenie dotycz�ce postanowie� specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
1. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy �adnych zastrze�e� oraz uzyskali�my niezb�dne informacje do przygotowania 
oferty. 

2. O�wiadczamy, �e uwa�amy si� za zwi�zanych z ofert� przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

3. O�wiadczamy, �e zał�czone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 
stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 
zastrze�e� i zobowi�zujemy si� w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego.  

 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymaga� do oferty zał�czam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zastrze�enie wykonawcy 
 
Ni�ej wymienione dokumenty składaj�ce si� na ofert� nie mog� by� ogólnie udost�pnione: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
______________________________       _____________________________ 
Imiona i nazwiska osób        Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
uprawnionych do    reprezentowania wykonawcy reprezentowania 
wykonawcy   
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Zał�cznik nr 2 
 
 

O�WIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
Przedmiot zamówienia: zakup podr�czników na studia podyplomowe, specjalno�ci:, 
Zarz�dzanie Projektami, Public RElations w nowoczesnej firmie. 
 
 
Data:............................................................................................................... 
Nazwa wykonawcy........................................................................................ 
Adres wykonawcy.......................................................................................... 
 
O�wiadczam, �e spełniam ni�ej wymienione warunki udziału w post�powaniu, a mianowicie:  
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalno�ci, czynno�ci zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj� potencjałem technicznym, i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie zamówienia, 
4. Nie podlegam wykluczeniu z post�powania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 

prawa zamówie� publicznych 
 
 
Na ka�de ��danie Zamawiaj�cego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzaj�ce prawdziwo�� ka�dej z kwestii zawartych w o�wiadczeniu, wszystkie informacje 
s� zgodne z prawd�.  
 
 
______________________                       ________________________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych   Podpisy osób uprawnionych do 
do reprezentowania Wykonawcy    reprezentowania Wykonawcy 
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Zał�cznik nr 3 

 
WZÓR UMOWY  

Nr post�powania ............. 

 
 

zawarta w dniu ... .............. 2007 roku 
pomi�dzy: 
 
Politechnik� Gda�sk� Wydziałem Zarz�dzania i Ekonomii ul. Narutowicza 11 /12, 80-952 
Gda�sk, NIP: 584-020-35-93 
 
reprezentowan� przez: 
 
1. Dziekana Wydziału Zarz�dzania i Ekonomii 
prof. dr hab. Piotra Dominiaka działaj�cego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki 
Gda�skiej L.dz. RB-647/05 z dnia 01.09.2005 r. 
 
zwan� dalej "Zamawiaj�cym" 
 
oraz 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
reprezentowan� przez: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
zwanym dalej "Wykonawc�" 
 
REGON: ....................... 
 
NIP: .............................. 
 
KRS: ............................. 
 
 
 

 
§ 1 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. W wyniku przeprowadzonego post�powania przetargowego w procedurze przetargu 
nieograniczonego, Wykonawca przyjmuje do realizacji: Dostaw� podr�czników na studia 
podyplomowe, specjalno�ci:, Zarz�dzanie Projektami, Public RElations w nowoczesnej 
firmie. 
2.  Wykonawca zobowi�zuje si� do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie okre�lonym 
SIWZ. 
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§ 2 
 

TERMIN REALIZACJI 
Ustala si� nast�puj�ce terminy realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 
 

WYNAGRODZENIE 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zło�on� ofert� ustala si� wynagrodzenie w 
kwocie. 
Kwota brutto .................................. 
słownie: ....................................................................................................................................... 
2. Ceny jednostkowe brutto ustala si� w oparciu o formularz cenowy b�d�cy zał�cznikiem 
do umowy. 
3.  Zamawiaj�cemu przysługuje prawo: 
- zmiany umowy lub odst�pienie od niej na warunkach podanych w art. 144 i 145 ustawy. 
4.  Wykonawca nie mo�e powierzy� wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim w 
cało�ci ani w jakiejkolwiek cz��ci. 
 

§ 4 
 

WARUNKI REALIZACJI 
1. Zamówione ksi��ki winny by� dostarczone do Zamawiaj�cego w ci�gu czternastu dni od 
dnia podpisania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca dostarczy zamówione ksi��ki na swój koszt w miejsce wskazane przez 
Zamawiaj�cego. 

 
§ 5 

FINANSOWANIE 
1. Zamawiaj�cy zabezpiecza finansowanie dostawy obj�tej umow�. Wynagrodzenie b�dzie 
płatne z konta Zamawiaj�cego: 
 
     na konto Wykonawcy: 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
2.  Faktura wystawiona b�dzie po dokonaniu cało�ci dostawy ksi��ek wynikaj�cych z 
niniejszej umowy. Termin płatno�ci wynosi 7 dni od dnia otrzymania faktury. Dniem zapłaty 
b�dzie dzie� obci��enia rachunku dłu�nika. 
 

§ 6 
 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do naliczenia kary za odst�pienie od umowy z 
przyczyn zale�nych od Wykonawcy w wysoko�ci 5% wynagrodzenia umownego.  
2. Wykonawca zastrzega sobie do naliczenia kary w wysoko�ci 5% warto�ci umowy za 
odst�pienie Zamawiaj�cego od wykonania przedmiotu umowy z winy Zamawiaj�cego z 
wył�czeniem okoliczno�ci okre�lonych w art. 145 ustawy. 
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3. Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy bez konsekwencji okre�lonych w art. 145 w 
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, i� dalsze wykonanie umowy nie 
le�y w interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy. 
Odst�pienie od umowy mo�e nast�pi� w ci�gu 30 dni od powzi�cia przez Zamawiaj�cego 
wiadomo�ci o zaistnieniu tego typu okoliczno�ci i przyczyn. Wykonawcy przysługiwałoby 
wówczas wynagrodzenie za faktycznie wykonan� cz��� dostaw. 
4.   Zamawiaj�cy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewy�szaj�cego wysoko�� 
zastrze�onych kar umownych, w sytuacji, gdy nie pokrywaj� one warto�ci szkody i utraconych 
korzy�ci. 
 

§ 7 
 

POSTANOWIENIA KO	COWE 
1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tre�ci umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem 
niewa�no�ci. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsz� umow� stosuje si� przepisy kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy prawo zamówie� publicznych. 
3.  Zakazuje si� zmian postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba �e konieczno�� wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy lub 
zmiany te s� korzystne dla Zamawiaj�cego. 
4.  W sprawach spornych strony mog� zwróci� si� do S�du wła�ciwego dla Zamawiaj�cego. 
5.  Wszelkie uzupełnienia w tre�ci umowy wymagaj� formy pisemnej. 
6.  Umow� niniejsz� sporz�dza si� w 2 egzemplarzach, po 1 dla ka�dej ze stron. 
 
  

PODPISY 
 
 ZAMAWIAJ
CY        WYKONAWCA 
 
..................................        .............................. 
 
akceptuj� tre�� umowy wg powy�szego wzoru 
 
Gda�sk, dn. .........................   .................................................................   
   (podpis i piecz�� upowa�nionego przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


