Centralny nr postępowania ZP/305/035/D/08
Gdańsk, dnia 18.11.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 206 000 euro
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej:
Zespół Technik Multimedialnych,
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 1999,
e-mail: multimedia@pg.gda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę sprzętu multimedialnego: ekranów projekcyjnych, rzutników pisma, wideoprojektorów,
wizualizerów oraz sprzętu dźwiękowego, sprzętu nagłaśniającego, cyfrowych rejestratorów
dźwięku, wzmacniaczy częstotliwości akustycznych.
Wielkość lub zakres zamówienia:
- część A dotyczy dostawy ekranów projekcyjnych, rzutników pisma i wideoprojektorów, monitora
interaktywnego;
- część B dotyczy dostawy ekranów projekcyjnych, wideoprojektorów, wizualizerów, zestawu
nagłaśniającego;
- część C dostawa sprzętu nagłaśniającego, dźwiękowego, cyfrowych rejestratorów dźwięku,
mikserów dźwięku, mikrofonów, słuchawek, systemów kompresji dynamiki mowy,
części sprzętu dźwiękowego.
Część B jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego,
Politechnika Gdańska Zespół Technik Multimedialnych Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Gmach Główny
pok.404. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: http://www.dzp.pg.gda.pl/
Miejsce realizacji dostawy:
Jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej (część A, B, C),
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (część B – 60 wideoprojektorów),
Uniwersytet Warmińsko Mazurski (część B – 60 wideoprojektorów).
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
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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, co najmniej jedną dostawę sprzętu multimedialnego
o wartości nie mniejszej dla poszczególnych części zamówienia niż:
dla części A - 100 000 zł
dla części B - 300 000 zł
dla części C - 50 000 zł
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, wartość zrealizowanych
dostaw musi być co najmniej równa sumie podanych wyżej wartości dla części zamówienia, na
które Wykonawca składa ofertę.
c) 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 w tym okresie) osiągnął średni przychód netto nie mniejszy
niż:
dla części A - 300 000 zł
dla części B - 900 000 zł
dla części C -150 000 zł
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, wymagany średni przychód netto
musi być co najmniej równy sumie wymaganych przychodów netto dla części zamówienia, na
które Wykonawca składa ofertę.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy spełniają powyższe warunki na podstawie złożonych przez
Wykonawców dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociażby
jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych, w art. 22 ust.1 ustawy pzp
(załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych należy złożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust.
1, pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust.
1, pkt 9 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
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wykaz wykonanych dostaw sprzętu multimedialnego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć
dokumenty (np. referencje lub inne) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór
wykazu określa zał. nr 5 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia należy złożyć:
Rachunek zysków i strat (w przypadku gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu dotyczącą
rachunku zysków i strat), a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego inny dokument określający przychody netto - za trzy ostatnie lata obrotowe,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Wadium:
Przystępując do postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium na poszczególne części w
wysokości:
dla części A - 1 900 zł
dla części B - 5 012 zł
dla części C - 740 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %
Oferty należy składać w: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12,
80-952 Gdańsk, Zespół Technik Multimedialnych, Gmach Główny, pokój nr 404
Termin składania ofert upływa dnia 5 stycznia 2009 r. o godzinie 13.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 stycznia 2009 r. o godzinie 14.00 w :
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, Zespół Technik Multimedialnych,
Gmach Główny, pokój nr 404
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:
- w sprawach technicznych - Bogusław Maśnicki – tel. 058 347 1999, faks 058 347 2590
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –15:00
- w sprawach proceduralnych – Jan Kreft – tel. 058 347 2400, faks 058 347 2913
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –13:00
Pozostałe informacje:
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 18.11.2008

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