
Załącznik nr 5 

Centralny nr postępowania: CRZP/ 282/009/D/08                       Gdańsk, dnia  23.10.2008 
 

 

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: 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 mikrofalowego generatora sygnałowego dla 

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

Wielkość lub zakres zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrofalowego generatora sygnałowego dla Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej  

( CPV 34999100-7) spełniającego następujące parametry: 

1. MoŜliwość sterowania z poziomu analizatora widma FSU46 firmy  

     Rohde-Schwarz w trybie pracy zewnętrznego źródła sygnału do     

     skalarnego analizatora obwodów 

2. Zakres częstotliwości: górna granica nie niŜsza niŜ 22 GHz, dolna nie  

    powinna schodzić poniŜej 1 GHz 

3. Wejście sygnału: 50Ω złącze współosiowe z moŜliwością podłączenia  

    typowych standardów złącz w paśmie pracy generatora (N, SMA,  

    3.5mm)  

4. Moc wyjściowa nie niŜsza niŜ 10dBm w całym zakresie pracy  

    przyrządu 

5. DuŜa czystość widmowa: szumy fazowe SSB w paśmie 1 Hz (przy  

    odstrojeniu od nośnej o 100Hz, CW) poniŜej -65dBc, szumy  

    szerokopasmowe nie gorsze niŜ -140dBc (odstęp od nośnej min.  

    10MHz, pasmo 1Hz, CW). 

6. MoŜliwość zdalnego sterowania poprzez GPIB, Ethernet lub USB 

7. Dostępność sygnałów zmodulowanych w amplitudzie, częstotliwości i  

    fazie 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać w siedzibie Zamawiającego, 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-952 Gdańsk ul. 

Narutowicza 11/12, pok.  114. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: 

www.dzp.pg.gda.pl  

Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 116 lub 114. 

 



Termin wykonania zamówienia:  

do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy : 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

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 

 
Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający wymaga aby: 

 

              - urządzenie  było fabrycznie nowe 

- dostarczone urządzenie było oznaczone symbolem CE  zgodnie z  

  wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i  

  Polityki Socjalnej z dnia 12  marca 2003r (Dz.U. nr 49 poz. 414 z 24 marca  

  2003r) 

- Wykonawca udzielił minimum 12 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenie  

- Gwarancja Wykonawcy nie moŜe ograniczać gwarancji producenta 

- Wykonawca zagwarantował serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  

  dostarczonego  urządzenia 

 

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. 

 

Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. cena              - 100% 

 

Oferty uznane za waŜne zostaną ocenione na podstawie powyŜszego kryterium i porównane wg 

wzoru :  

Pc = { najniŜsza oferowana cena [w zł] / cena oferty badanej [w zł]} x 100  

Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana oferta, która uzyska największą  liczbę punktów Pc 

 

Oferty naleŜy składać w Biurze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, pok. 127 

Termin składania ofert upływa dnia  31.10.2008 o godzinie 12:30. 



Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2008 o godzinie 13:00 w Sali Rady Wydziału Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 

pok. 122. 

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 formalne : mgr Bogusława Litwińska, tel. 058 348 61 52, w godz. 8:00 – 15:00 

 

- sprawy merytoryczne : dr inŜ. Bogdan Janiczak (058) 347 12 73, w godz.  9:00 – 16:00 
                          

 
 Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 23.10.2008 

 

 

                                                     DZIEKAN 

                                     
* - niepotrzebne skreślić 
                                                                                           dr hab. inŜ. Krzysztof  Goczyła 

                                                                                                           prof. nadzw. PG 


