Załącznik nr 5
Centralny nr postępowania ZP/217/070/D/07
Gdańsk, dnia 15.10.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniŜej/powyŜej* 211 000 euro
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej „Bratniak” Studenckie Centrum PG,
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 12 10,
e-mail:machwie@pg.gda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego
wraz z osprzętem dla „Bratniak” Studenckie Centrum PG
Wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego
sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego takiego jak: kolektora DBX, kompresora DBX,
kolumn głośnikowych, wzmacniaczy mocy, gramofonów, stopnie mocy DMX, reflektory PAR
64, okablowanie elektryczne, multicore, kable do nagłośnienia, przejściówki, statywy do PAR 64,
case, obudowy typu RACK, płyny do dymu, Ŝarówki do sprzętu oświetleniowego, palniki do
stroboskopów, lutownica transformatorowa,, przedłuŜacze elektryczne, rozgałęźniki KRT,
przewody DMX, audience binder 4, wentylatory do maszyn do dymu, Spliter DMX, słupy nośne
QUADRO, podstawy pod słupy nośne, wózki z wyciągarką do słupów nośnych, belki QAUDRO,
wciągniki łańcuchowe, zawiesie pasowe, haki montaŜowe, poprzeczki do PAR 64, folia barwna,
skrzynia narzędziowa, skrzynie techniczne.
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: ...... zł) moŜna odebrać w siedzibie
zamawiającego, BSC PG, Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 pok. 211 lub za zaliczeniem
pocztowym. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: http://www.dzp.pg.gda.pl/
Miejsce realizacji zamówienia: „Bratniak” Studenckie Centrum PG
Termin wykonania zamówienia: dwadzieścia dni od podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
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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.
d. 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 Wykonawcy spełniają powyŜsze warunki na podstawie złoŜonych
zgodnie
z
formułą
przez
Wykonawców
dokumentów
i
oświadczenia,
spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociaŜby jednego warunku spowoduje wykluczenie
Wykonawcy.
Wadium ................................zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena
- 100.%
Oferty naleŜy składać w „Bratniak” Studenckie Centrum PG, Gmach „Bratniak, pok. 211,
80-222 Gdańsk, od poniedziałku do piątku, w godzinach : 08:00-16:00
Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2007r. o godzinie 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2007 r. o godzinie 12:30 w Bratniak” Studenckie Centrum PG,
Gmach „Bratniak, pok. 212, 80-222 Gdańsk
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zamierza/ nie zamierza* zawrzeć umowę ramową.
Zamawiający zamierza/ nie zamierza* ustanowić dynamiczny system zakupów. Dodatkowe
informacje nt. dynamicznego systemu zakupów dostępne są na stronie internetowej: www. ..........
Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. Aukcja elektroniczna prowadzona będzie na stronie internetowej www: ................
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Krzysztof Jasiński tel. 347 12 10, w godz. 08:00-16:00.
Pozostałe informacje:....................................................................................................................
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: .........................................
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15.10.2007 r.

......................................................
(podpis osoby uprawnionej)
* - niepotrzebne skreślić
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