
 
Centralny nr postępowania ZP/ 231/040/D/07  Gdańsk,   26 października 2007 r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości 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: 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:  
dostawę sprzętu  RTV  dla  jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 
Wielkość lub zakres zamówienia:  
obejmuje: 
radioodbiorniki , radiomagnetofony CD, odtwarzacze DVD/VCR, głośniki multimedialne, 
dyktafony cyfrowe, telewizory, nagrywarki DVD, mikr owieŜe, słuchawki, radio-odtwarzacze  
samochodowe i zestaw mikrofonowy nałowny. 
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty w wersji elektronicznej. 
Nie dopuszcza się składania 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. 
Termin wykonania zamówienia:  21 dni od dnia podpisania umowy. 
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
 

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 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 dniem 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 30.000 zł.  

 
       3.   Znajdują 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: 200 zł. 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: wg rozdziału XI SIWZ.  

- cena              - 100% 
 



Oferty naleŜy składać w  Sekretariacie Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej, 80-434 Gdańsk,                      
ul. Wyspiańskiego 7 
Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2007 r. o godzinie 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2007 r. o godzinie 1030 w Biurze Osiedla Studenckiego, 80-434 
Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 7. 
Termin związania ofertą wynosi  60 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: Damian Kuźniewski, tel. 058- 347-25-47, e-mail: kierost@pg.gda.pl w dniach pn 
- pt w godzinach 8.00- 14.00. 
Sprawy merytoryczno-techniczne: Roman Balik, tel. ( 058 347-15-36 ), w dniach pn-pt w godzinach 
8.00 - 14.00. 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:   -26.10.2007 r. 
Data zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  - 

                          
 
 

     Z-ca Kanclerza  DS. Gospodarczych 
  Politechniki Gdańskiej 
mgr Mirosława Mielczarek 
 


