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Załącznik nr 5 
Centralny nr postępowania CRZP/257/009/D/08   

Gdańsk, dnia 26.09.2008 
 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości powyżej* 206 000 euro 
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 

 
Zamawiający:  
Politechnika Gdańska 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 348-61-52, 
e-mail:boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę mebli wraz z montażem dla Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 
Wielkość lub zakres zamówienia:  
 
CZĘŚĆ A: 
  1. Zestaw segmentowy I                kpl.  1 

Okleina  
............................................................................................................................................. 
  2. Zestaw segmentowy II                  kpl.  1 

Okleina  
........................................................................................................................................... 
  3. Szafa ubraniowa                             szt.   1 

Okleina  
............................................................................................................................................. 
  4. Słupek                              kpl . 1 

Okleina  
............................................................................................................................................. 
  5. Biurko                              kpl.  1 

Okleina   
............................................................................................................................................. 
  6. Stół                    szt.  1 

Okleina  
............................................................................................................................................. 
  7. Stolik                     szt.  1 

Okleina  
............................................................................................................................................. 
  8. Zabudowa grzejnika                  kpl. 3 

Okleina   
……………………………………………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ B:  
POKÓJ NR 126 B: 
.............................................................................................................................................. 
  1.Zestaw segmentowy I                             kpl. 1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
.............................................................................................................................................. 
  2. Stół                                 szt. 1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
.............................................................................................................................................. 
  3. Zabudowa kaloryfera                   kpl.  1 

Ustalić kolor płyty laminowanej 
.............................................................................................................................................. 
POZOSTAŁE MEBLE: 
 
  4.Zestaw segmentowy II                   kpl. 1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
............................................................................................................................................. 
  5. Szafa ubraniowa     
                                                                          szt. 12 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
............................................................................................................................................. 
  6. Stół                     szt.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
............................................................................................................................................. 
  7. Kontener  na rolkach     
                                                                                    szt.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
.............................................................................................................................................. 
  8. Szafka na rolkach      
                                                                                    szt.  3 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
.............................................................................................................................................. 
  9. Półka                     szt.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
.............................................................................................................................................. 
10. Wieszak                     szt.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
.............................................................................................................................................. 
11. Stół          szt.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
............................................................................................................................................... 
12. Szafa          szt.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
............................................................................................................................................... 
13. Szafka          szt.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
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............................................................................................................................................... 
14. Szafka z szufladami        szt.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
............................................................................................................................................... 
15. Ławka          szt.  30 
................................................................................................................................................ 
16. Zestaw segmentowy III                                                   kpl.  1             
                             
Ustalić kolor płyty laminowanej 
................................................................................................................................................ 
17. Zestaw segmentowy IV                                           kpl.  1 
Ustalić kolor płyty laminowanej 
................................................................................................................................................ 
 
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert częściowych. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-952 Gdańsk ul. 
Narutowicza 11/12, pok114. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: 
www.dzp.pg.gda.pl 
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki, 80-952 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. 
Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

- 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 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy 
PZP 

              
            Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed  
           dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w  
            tym okresie , zrealizował  min. 2 dostawy  mebli biurowych o  łącznej wartości brutto  
            nie mniejszej niż: 
            -   80 000  PLN – dla części A zamówienia 
            - 100 000 PLN – dla części B zamówienia 
            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, wartość tych dostaw  
            oraz ocenę jakości i terminowości wykonanych dostaw. 
            W przypadku złożenia oferty na obie części Wykonawca musi wykazać, że zrealizował  
            dostawy o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 180000,00 PLN. 
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            Zamawiający wymaga, aby Wykonawca osiągnął w ostatnim roku obrotowym, a jeżeli  
            okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie, przychód netto ze sprzedaży  
            produktów, towarów i materiałów nie mniejszy niż 200000 PLN. 
 
 
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 lub  
oświadczeniach. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnia. 
 
 
Wadium: 

  -   1200 PLN – dla części A zamówienia 
  -   1700 PLN – dla części B zamówienia 

 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. cena              - 100% 
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 06.11.2008 o godzinie 12:30 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2008 o godzinie 13:00 w Biurze Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, 
pok. 122. 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
Zamawiający zamierza/ nie zamierza* zawrzeć umowę ramową. 
Zamawiający zamierza/ nie zamierza* ustanowić dynamiczny system zakupów.  
Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Bogusława Litwińska, tel. +48 58 348 61 52, w godz. 8:00-15:00 
 
Pozostałe informacje:.................................................................................................................... 
 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 26.09.2008 
 

 
 
 

                     DZIEKAN 
 
                                                                                              dr hab. inż. Krzysztof  Goczyła 

                                                                                                              prof. nadzw. PG 
                                                                                                              

* - niepotrzebne skreślić 
 


