
Załącznik nr 5 

Centralny nr postępowania ZP/161/009/R/07   Gdańsk, dnia 04.07.2007 
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości poniżej  5.278.000 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 , 

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

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

ogłasza przetarg nieograniczony na: Zaprojektowanie i wymianę wind w istniejących szybach w 

budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

Wielkość lub zakres zamówienia: 

 I   etap – wykonanie dokumentacji technicznej  

II  etap – realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie 3 wind osobowych  i 1 windy osobowo- 

               towarowej 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie zamawiającego, 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-952 Gdańsk ul. 

Narutowicza 11/12, pok. 114 lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na której 

dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl 

Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12. 

Termin wykonania zamówienia: 31.01.2008 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 

– 3 oraz nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz 

spełniający warunki dodatkowe: 

1. Wykonawca musi prowadzić  zarejestrowaną działalność gospodarczą. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do prowadzenia robót osobami 

    posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej i  

    elektrycznej. 

3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował( tzn. rozpoczął i zakończył) w okresie 

    ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres wykonywania  

    działalności jest krótszy to w tym okresie, roboty budowlane o porównywalnym 

    zakresie do niniejszego przedmiotu zamówienia o łącznej wartości 2.000.000 zł. 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane urządzenia wymagań 

określonych przez Zamawiającego: 

-  deklaracja bezpieczeństwa CE, 

      -  materiały producenta (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenie producenta) pozwalające  

         Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów 



 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie 

złożonych dokumentów. 

Wadium: 15000 zł. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. cena -  100 % 

Oferty uznane za ważne zostaną ocenione na podstawie powyższego kryterium i porównane wg 

wzoru: 

Pc = { najniższa oferowana cena [w zł]} / {cena oferty badanej [w zł]} x 100  

Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana oferta, która uzyska największą  liczbę punktów Pc. 

Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Oferty należy składać w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pok. 127 

Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2007 o godzinie 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07.2007 o godzinie 12:30 w Sali Rady Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 

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: 

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

- sprawy merytoryczne – Piotr Iwańczak tel. 347 22 77, w godz. 8:00 – 15:00 

 
Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych: 04.07.2007r. 

 

 

 

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

                                    (podpis osoby uprawnionej) 
* - niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


