
 
Centralny nr postępowania ZP/87/040/D/07           Gdańsk,  dnia 17  kwietnia 2007 r. 
 

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: Osiedle Studenckie Politechniki Gdańskiej, 
80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7, tel. +48 58-347-25-47, 
e-mail:zkierost@pg.gda.pl 
ogłasza:  
przetarg nieograniczony na:  
sukcesywną dostawę środków chemii profesjonalnej w postaci koncentratów do mycia ręcznego                  
i mechanicznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 
Wielkość lub zakres zamówienia:  
 obejmuje: 
środki chemii profesjonalnej do mycia ręcznego i mechanicznego do róŜnych podłóg, posadzek,  
urządzeń sanitarnych typu WC, umywalek, zlewów, kabin prysznicowych, mebli, lamperii, ścian,             
wykładzin dywanowych oraz powłoki akrylowe. 
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty w wersji elektronicznej. 
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego, Osiedle 
Studenckie Gdańsk ul. Wyspiańskiego 7 lub za zaliczeniem pocztowym.  
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www. dzp.pg.gda.pl 
Miejsce realizacji zamówienia: jednostki organizacyjne  Politechniki Gdańskiej w Gdańsku i w  
Czarlinie k/Ko ścierzyny. 
Termin wykonania zamówienia:  od dnia 18 maja 2007 r. do 17 maja 2008 r. lub do wyczerpania kwoty 
umownej, w zaleŜności co nastąpi pierwsze. 
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
 
1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności określonych w SIWZ, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
 
2.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Zamawiający wymaga od wykonawcy doświadczenia zawodowego rozumianego jako 
zrealizowanie w ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co 
najmniej jednej dostawy,  odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej 
przedmiot zamówienia,  o wartości  brutto nie mniejszej niŜ 180.000 zł . 

3.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:  
  

              Zamawiający wymaga, by Wykonawca w ostatnich trzech latach obrotowych (a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres) osiągnął średni przychód  
netto nie mniejszy niŜ: 700 000 zł . 



      Spełnienie powyŜszego warunku gwarantuje, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji    
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.   

 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostanie dokonana wg   formuły :spełnia 
/nie spełnia. 
wadium: - 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: wg rozdziału XII SIWZ.  

- cena              - 70% 
- skuteczność     -  30 % 

 
Oferty naleŜy składać w  Sekretariacie Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej, 80-434 Gdańsk,                      
ul. Wyspiańskiego 7 
Termin składania ofert upływa dnia 26  kwietnia   2007 r. o godzinie 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 kwietnia   2007 r. o godzinie 1030 w Domu Studenckim nr 10, 80-434 
Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7 ( Sala Konferencyjnej ). 
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: 
Sprawy proceduralne: Roman Balik, tel. 058- 347-15-36, e-mail: zkierost@pg.gda.pl w dniach pn - pt w 
godzinach 8.00- 14.00. 
Sprawy merytoryczno-techniczne: Wiesław Napierała, tel. 058-347-20-38, w dniach pn-pt w godzinach 
8.00 - 14.00. 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:   - 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:  - 

                          
 

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


