
Centralny nr postępowania ZP/348/008/D/08   Gdańsk, dnia 23.12.2008r. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości poniżej 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 Chemiczny 
80-952 Gdańsk, ul. G.Narutowicza 11/12, tel. +48 58 058 347-15-83, 
e-mail : Bieniek@chem.pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę systemu bioreaktora stalowego (ze stali 
kwasoodpornej) o pojemności roboczej w zakresie 10 – 12,5L), urządzenia wytwarzania medium 
technologicznego w zakresie niskich i wysokich temperatur,  
Wielkość lub zakres zamówienia: CPV 38540000-2 
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
Wydział Chemiczny, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12.pok. 312 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www. dzp.pg.gda.pl 
Miejsce realizacji zamówienia:. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny,  
Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od daty podpisania umowy 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
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 wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
Spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w złożonych oświadczeniach i 
dokumentach. 
Wadium : nie jest wymagane 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
cena              - 100% 
Oferty należy składać w Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, bud. Chemii A pok. 312 
Termin składania ofert upływa dnia 07.01.2009r. o godzinie 12.00 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.01.2009r. o godzinie 12.30 w Politechnika Gdańska, Wydział 
Chemiczny, budynek Chemii A pok. 312 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów. Dodatkowe informacje nt. 
dynamicznego systemu zakupów dostępne są na stronie internetowej: www. .......... 
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Aukcja elektroniczna prowadzona będzie na stronie internetowej www: ................ 
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: Barbara Bieniek tel. 058 347 15 83, w godz. 8.00 – 
14.00 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23.12.2008r. 
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