
 
Centralny nr postępowania ZP/64/040/D/08           Gdańsk,   28 marca   2008 r. 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości poniŜej 206.000 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 artykułów gospodarstwa domowego  jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. 
Wielkość lub zakres zamówienia:  
 obejmuje: 

Część „I” zawiera  artykuły gospodarstwa domowego  ogólnego uŜytku : 
zasłony łazienkowe z włókna sztucznego , przepychacze do zlewu, ściągaczki gumowe, 
uszczelki gumowe i wycieraczki gumowe, węŜe dla ogrodnictwa i ich elementy składowe z 
tworzyw sztucznych , skrzynki kwiatowe z tworzyw sztucznych, pojemniki na odpady z 
tworzyw sztucznych, donice i misy z tworzyw sztucznych, artykuły gospodarstwa 
domowego i artykuły toaletowe  ogólnego zastosowania z tworzyw sztucznych, kosze na 
śmieci i inne kosze, worki na odpady, śmietniczki, wyroby ze szkła gospodarczego jak 
dzbanki, filiŜanki, szklanki, wazony, wyroby ceramiczne jak doniczki, fili Ŝanki, kubki i 
talerze, narzędzia ogrodnicze typu: grabie, haczki, łopaty, szpadle piłki sekatory i taczki 
gospodarcze, miotły, szczotki i pędzle.    
 
Część „II” zawiera  artykuły  gospodarstwa domowego  - pozostałe: 
wyroby ze sznurka, wycieraczki ze sznurka i z kokosu, kije, trzonki i wieszaki drewniane, 
kosze metalowe, suszarki metalowe do naczyń, drabiny, druciaki, folie aluminiowe, kije 
aluminiowe i teleskopowe, odkuwacze do lodu, skrobaczki,  szufelki, wiadra, wieszaki 
metalowe, łyŜeczki, noŜe stołowe, widelce i karnisze do zasłon. 

 
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty w wersji elektronicznej. 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego, Osiedle 
Studenckie Gdańsk ul. Wyspiańskiego 5/A ( Dom Studencki nr 8 ) 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: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy   lub do wyczerpania 
kwoty umownej. 
 
 
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   po jednej dostawie artykułów gospodarstwa domowego  dla 
kaŜdej z części   o wartości  brutto nie mniejszej niŜ  80.000 zł   dla części „I”  i  40.000 
zł dla części „II”.  

   W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obie części ( część I  i część II ) 
powinien wykazać się realizacją jednego  zamówienia o wartości nie mniejszej                     
niŜ 80. 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: - 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: wg rozdziału XII SIWZ.  

- cena              - 100% 
 
Oferty naleŜy składać w  Sekretariacie Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej, 80-434 Gdańsk,                      
ul. Wyspiańskiego 5/A ( Dom Studencki nr 8 ).  
Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2008 r. o godzinie 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  10.04.2008 r. o godzinie 1030 w Biurze Osiedla Studenckiego, 80-434 
Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 5/A, ( Dom Studencki nr 8 ). 
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: 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:   - 
Data zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie  Zamówień Publicznych: 28. 03. 2008 r. 

                          
      Prorektor ds. Kształcenia 
Prof. dr hab. InŜ . Władysław Koc 

     ...................................................... 
                                    ( podpis osoby uprawnionej ) 

 
 


