
Załącznik nr 5 

Centralny nr postępowania : ZP/44/009/D/07                      Gdańsk, dnia 02.03.2007 
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości powyżej 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 Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 348 61 52 58 348 61 53, 

e-mail: boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę zestawu do pomiaru smogu elektrycznego dla 

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

Wielkość lub zakres zamówienia: zestaw do pomiaru smogu elektrycznego ( składający się z 

miernika natężenia pola elektromagnetycznego w  zakresie małych częstotliwości i miernika 

gęstości strumienia mocy)   – szt. 1 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie zamawiającego, 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk ,ul. 

Narutowicza 11/12, pok. 114 .  

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

Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 114 lub 116 

Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
 

a. posiadają   uprawnienia    niezbędne   do   wykonania   działalności  lub  

czynności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

               b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  

                    technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

               c)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

                    zamówienia; 

             c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

             art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia powyższe warunki na podstawie złożonego  

przez Wykonawcę oświadczenia oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo  

aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne  

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o  

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  



zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

 

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. cena  oferty             - 100% 

 

Oferty należy składać  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500  w pok. 127 w Biurze Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk,  ul. Narutowicza 

11/12, za pokwitowaniem.  

 

Termin składania ofert upływa dnia   19.03.2007 o godzinie 13:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2007 o godzinie 13:30 w Sali Rady Wydziału Elektroniki 

Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 122 

Termin związania ofertą wynosi 30 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: 

Bogusława Litwińska tel. 058 348 61 52, w godz.8:00 – 15:00. 

 
 

Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 02.03.2007 

 

 

 

                              ...................................................... 

                                    (podpis osoby uprawnionej) 
* - niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


