
Centralny nr postępowania: ZP/226/039/U/08    
                 Gdańsk, dnia 27-08-2008 r.          

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości powyżej 206.000 EUR 

(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 
 
Zamawiający:  
Politechnika Gdańska 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydawnictwo PG, 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 22 99, 
e-mail: wydaw@pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości powyżej 206.000 euro na:  
 
usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej  
 
 
Wielkość lub zakres zamówienia: 
 
Część I 
Drukowanie i oprawa broszur  zszywanych (CPV 78114100-0) 
Drukowanie i oprawa pisma PG (CPV 78114100-0) 
 
Część II 
Drukowanie plakatów reklamowych (CPV 78190000-5) 
Postery – wydruki wielko formatowe (CPV 78200000-9) 
 
Część III 
Drukowanie folderów, ulotek, zaproszeń, papieru firmowego, druków, wizytówek, kopert itp. 
(CPV 78200000-9) 
Drukowanie teczek firmowych (CPV 78124000-2) 
Oprawy introligatorskie (CPV 78311000-0) 
Kalendarze (CPV 78160000-6) 
Karty pocztowe (CPV 78200000-9) 
 
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia precyzuje Formularz Cenowy stanowiący 
integralną część oferty i będący załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 
 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, Politechnika Gdańska, 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Wydawnictwo 
PG, zespół ds. poligrafii , gmach główny skrzydło „B”, pok. 405 lub otrzymać za zaliczeniem 
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pocztowym, po uprzednim pisemnym złożeniu zamówienia. Adres strony internetowej, na której 
dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl 
 
Miejsce realizacji zamówienia:  
 
zakład wykonawcy, odbiór materiałów – siedziba zamawiającego, ul. G. Narutowicza 11/12, 
80-952 Gdańsk. 
 
Termin wykonania zamówienia:  
usługi będą realizowane do 31 grudnia 2009 r. lub daty wyczerpania wynagrodzenia umownego. 
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
(Dotyczy wszystkich części zamówienia) 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

  Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli 
zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, usługi poligraficzne odpowiadające przedmiotowi zamówienia w poszczególnych 
częściach, określonemu w pkt I SIWZ, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:  
 150 000  zł w przypadku składania oferty na część I 

   100 000  zł w przypadku składania oferty na część II 
   250 000  zł w przypadku składania oferty na część III.  
  W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, musi wykazać 

usługi poligraficzne odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości brutto co 
najmniej równej sumie podanych wyżej wartości dla części na które wykonawca składa 
ofertę. 
 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
 zamówienia.  

Zamawiający wymaga by Wykonawca w ostatnich trzech latach obrotowych (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) osiągnął średni przychód 
netto nie mniejszy niż: 150 000 zł dla części I, 100 000 zł  dla części II, 250 000 zł dla 
części III. Jeśli Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia wymagany średni 
przychód netto musi być co najmniej równy sumie średnich przychodów netto dla części 
zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 
 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
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  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w 
  oparciu o informacje zawarte w  wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 
 Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca  
 spełnia.  
 
Wadium: 
Część I –  3.000 zł 
Część II – 1.500 zł 
Część III - 4.500 zł 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
1. cena              - 100 % 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 
11/12, 80-952 Gdańsk, gmach główny, sekretariat Kanclerza, pok. 215. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2008 r. o godzinie 10:00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2008 r. o godzinie 10:30 w sali kolegialnej, gmach główny, 
pok. nr 272. 
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowę ramową. 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów.  
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
 
1. W sprawach proceduralnych – Ewa Walaszczyk, tel. (058) 347 15 38, od poniedziałku do 

piątku w godz. 08:00 – 13:00. 
2. W sprawach merytorycznych – Joanna Szłapczyńska,  tel. (058) 347 22 99, od poniedziałku do 

piątku w godz. 08:00 – 13:00. 
 
Pozostałe informacje:.................................................................................................................... 
 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 22-08-2008 r. 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ................................................................ 

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