PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
I BUDŻETU PAŃSTWA

Centralny nr postępowania: ZP/204/009/D/07

Załącznik nr 5
Gdańsk, dnia 25.09.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211 000 EURO
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i
Informatyki,
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 348 61 52, +48 58 348 61 53,
e-mail:boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę rolet wraz z montażem do nowego gmachu
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolet wraz z montażem zgodnie z wyszczególnieniem:
a) rolety tekstylne wewnętrzne, 100% zaciemnienia poruszane napędem elektrycznym działającym w
poziomie – 30 m2
b) rolety tekstylne wewnętrzne, 100% zaciemnienia poruszane napędem elektrycznym, sterowane
pilotem - 11,27 m2
c) rolety tekstylne wewnętrzne, 100% zaciemnienia, poruszane napędem elektrycznym – 149,63 m2
d) rolety tekstylne wewnętrzne, przyszybowe, 100% zaciemnienia, poruszane manualnie
za pomocą koralika – 203,17 m2
e) rolety tekstylne wewnętrzne, przyszybowe , wykonane z jednobarwnej tkaniny o dużym stopniu
zagęszczenia, poruszane manualnie za pomocą koralika – 325,51 m2

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego,
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: Nowy gmach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki, Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.
Termin wykonania zamówienia: 21.11.2007 – 28.12.2007
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :

-

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca warunek spełnia jeżeli wykaże, iż w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
zrealizował przynajmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie
stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości brutto min. 100000 PLN każda.
Wykonane dostawy należy wyszczególnić w wykazie sporządzonym zgodnie z
załącznikiem nr 6, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie zamówień wystawione przez Zamawiających. Dokumenty te powinny
zawierać potwierdzenie przedmiotu zrealizowanych dostaw, wartości tych dostaw
oraz ocenę jakości i terminowości wykonanych dostaw.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy
PZP
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i
oświadczeniach.
Wadium 3500 zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena oferty C = 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.
Oferty należy składać w Biurze Wydziału Elektroniki, telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 127
Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2007 o godzinie 13:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.10.2007 o godzinie 13:30 w Sali Rady Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 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 zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25.09.2007

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
* - niepotrzebne skreślić

