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OCT-OSZENIE O PRZETARGU NIEOCRANICZONYM
o qa]1oioi tonirej 2ll000EURO

(6bli.a osrosri. nrcna hi@cb*r amas'rj{ego)

FolicchnikaCdaiska 30 952 Cda'isk, ul. CabnelaNfltovica 1l/12. soj pononkie
Nzwa jedndslki orsmizrtiej: wydzial Elekhniki, relekomunika.ji i lnromarvki.
30-952 Cd!'tsk, ul Gabriela Nniowica 1 I /12,

e-mail: kamllr czaplicka@eii.pg.gda pl
oghsza p ru iarg n ieogran iczony na d oslawt pr-yz4d6w poni arcqlc h d la wldzialu Elckroni ki,
Telekomunikacji i lnlbrmatyki

wiclkodi lub,:kres zm6wic.ia:

ztrikcz sysokonapiecio*y- lsd

Paniq: do smlizion lsd

osclloskop cynos] lsn

Nie dopusaza sie skladania aren Narimtowych

Dopuszcza sie skladanie ofed czeicio*ych

Specyfikacj€ isiotDydh Mflnk6w zamiwienis mozna odebac w siedzibie anarvi,j4cego,
wydzial Elekkoniki, Tclckomunikdcji i Informalyki, Cdansk ul Narulowica ll/12, pok l14
lub a zaliczniem poczlo\am.
Adres slrony inlemdowej, na hdrej dostepna jest Slwz: \ss dzp.pg Cda pl

Miejse re.liacj i zan6wieniai wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Infomatvki

'l 
emin trkon.nia am6wienia:

do l0 ryeodni od dnia podpkmir umoly dla .z$.1 A
do 6 rygodni od dnia podpnania unowy dla cze$i B
do6 rygodtri od dniapodpnani!Uno*ydlac4ici C

W pmla|gu noe{ rvzi{d udzial wykona*.y spelniajqcy Narn h '

Ou i "eene-mor r  s  o tuLber r (  |  ' l  o  eq . .  \ ' d  .
posiadajqupftlnienir do qkony*ania okrcilonei dzialalnoici
nsrldrjqobowil&kposiadaniatrlich era*nicri
posladajq niezbdn4 wi.d74
osobmi zdolDmi do Brkoiailazam6*'eDia:

lub czlinoici. jezeli unaNl

polencr.lem tcchniaym i

\



najdujq sQ w sylucji ekononim.j i finmsow.j zap.milj{ej s}koianie amdwihia
nie podlesaj4 *rkluczeniu z po$epowmia o u&ielenic @6wienja z d 24 usawy PzP.

opis :posobu dokonrrmia oceoy sp€lnimia iy.h w@nkdw:
ocena spelnienia *:runh6w udzialu w posiepowmiu dokon$r &snie zcodnie z tomlr{ ,,spehia
nie :pehir,, v oprcin o inronneje zwde w yym+anych doklncnhch i o$iadcanieh.

zamawiaj4cy nie ltnaga Miesienia wadiun.

K.Ieri! oceny of€rt i ich aacrcnie:

Pc - ilojd punkdv oedmj oftny

co wanoii orcny @qiftj koa bnro ofdy tz!)

cn qnoj.of.nyznajnia4ftqG.iab no oreny kll)

ojci4 dlljch nienc po pr*iiku. wyb
i,twierq ibrci4 pbk'6{ P.

Oferty nalezy sktadai w Biurze Wydzia]! Eleknoniki, Tele*omunikacji i Informalyki PG, pok.
t27

Termin skladeia ofen upb$a dnia 12.09.2007 o sodzi.ie l2:00

Ot*dcie ofert naslqpi dnia 12.09.200?0 sodzinie 12:30 w Sali Rady Wydzialu Elel':toniki,
Telekonunikacji i Infomatyki, pok. I22

Termin aiqzania ofeftq slnosi 30 dni.

Zamawiaj{cy nie zanicra zawrzei umory mnowej.

zdawiaj{cy nie zadiea usldowii dlnanicdego systenn akrp6w

Zamawiaj4cy nie pGwiduje dokonla \fboru ofery z zdlosowsniem sukcji elel'fonicznej.

Upnwnieni do kontaJ.6w z wykonawcami:
KamilaCz.plictarcl.53s48-61-53.NEodz.8:00 l5:00

-- --ifi , t*a , i"rr I


