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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości powyŜej 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 Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 
Telefon: (058) 347-13 -10 faks: (058) 347- 28-21 
e-mail:  sekretariat@mif.pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Wydziału Fizyki Technicznej i 
Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. 
Wielkość lub zakres zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych dla Wydziału 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (CPV 36120000-8, 
36150000-7, 30231000-7, 36111420-2, 36112200-1) wg załączników nr I/1, I/2 i I/3 do 
SIWZ.  
część A  

• Regał wym.(SxGxW) 1000x400x1800 (4 szt.),  
• Stolik wym.(SxGxW) 1300x600x700 (15 szt.),  
• Szafka biurowa wym.(SxGxW) 800x400x900 (2 szt.),  
• Biurko wym.(SxGxW) 1300x600x700 (4 szt.), 
• Stolik pod kserograf wym.(SxGxW) 800x600x700 (1 szt.),  
• Krzesło obrotowe (20 szt.),  
• Krzesło tapicerowane (10 szt.) 
• Szafka biurowa wym.(SxGxW) 900x400x900 (3 szt.),  
• Stolik szkolny wym.(SxGxW) 1300x500x700 (30 szt.),  
• Krzesło uczniowskie (30 szt.),  
• Stolik pod ksero wym.(SxGxW) 800x600x700 (1 zt.) 

część B 
• Fotel biurowy, tapicerowany, obrotowy (1 szt.), 
• Krzesło biurowe (4 st.),  
• Regał na ksiąŜki (1 szt.) 
• Biurka dla staŜystów (4 st.), 
• Kontenery z szufladami (5 szt.), 
• Biurko naroŜne (1 szt.), 
• Szafka aktowa na segregatory (1 szt.) 

część C 
• Regał biurowy (2 szt.), 
• Szafa biurowa (1 szt.), 
• Biurko (1 szt.), 
• Kontenery z szufladami (3 szt.), 



• Stolik (1 szt.) 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) moŜna odebrać w siedzibie 
zamawiającego, 80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 pok. 103a lub za zaliczeniem 
pocztowym. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.pg.gda.pl 
Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gmach 
Główny, pok. 103 
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
• Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

jeŜeli zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, minimum po jednej dostawie odpowiadającej swoim 
rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w 
poszczególnych częściach zamówienia. NaleŜy podać minimum po jednej 
dostawie dla kaŜdej części zamówienia na którą składana jest oferta.  

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
zamówienia.  

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o 
przepisy z art. 24 ustawy PZP.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
Ocena spełniania w/w warunków 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,  
iŜ w/w warunki Wykonawca spełnia.  
Wadium: 
Część A -   300 PLN  
Część B -   120 PLN  
Część C -     50 PLN 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. cena              - 100 % 
Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. G. 
Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, Gmach Główny, Sekretariat Wydziału Fizyki i 
Matematyki Stosowanej, pokój nr 103a 
Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2007r. o godzinie 9.30 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2007r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego: 
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, Gmach Główny, 
Sekretariat Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej, pokój nr 103a 
Termin związania ofertą wynosi 60 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: 
Mariola BłaŜewicz tel. 058 347-17-85, w godz. 8.00-15.00 
Monika Więcławska-Olichwier tel. 058 347-13-10, w godz. 8.00-15.00 
 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 13.02.2007r. 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: - 
 

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

* - niepotrzebne skreślić 


