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Centralny nr postępowania ZP 282/036/D/09   

 
 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości poniżej 211 000 euro 
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 

 
1.Zamawiający: Politechnika Gda ńska 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 
11/12, woj. pomorskie 
2. Nazwa jednostki organizacyjnej: Dział Gospodarczy 80-233 Gda ńsk,  
ul. G. Narutowicza 11/12, tel.+48 58 348 69 24  
e-mail: gospar@pg.gda.pl , markas@pg.gda.pl  
ogłasza przetarg nieograniczony na: dostaw ę krzeseł, foteli i stołów uczniowskich 
dla Politechniki  Gda ńskiej   
3.Wielkość lub zakres zamówienia: zawarty w rozdziale III SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia – tabela nr 1  
4.Nie dopuszcza si ę składania ofert wariantowych. 
5.Nie dopuszcza si ę składania ofert częściowych. 
6.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, Dział Gospodarczy Gda ńsk ul. G. Narutowicza 11/12 pok. nr 2 lub 
za zaliczeniem pocztowym.  
7.Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www. dzp.pg.gda.pl  
8.Miejsce realizacji zamówienia: jednostki organizacyjne Politechniki gda ńskiej.  
9.Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia zawarcia umowy. 
10.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki : 
  
-  Posiadaj ą uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 
jeżeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń. 
- Posiadaj ą niezbędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponuj ą potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówie nia lub przedstawi ą pisemne 
zobowi ązanie innych podmiotów do udost ępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 
- Znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie 
zamówienia. 
-  Nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy Pzp.  
          
11.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy winni 
przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków okre ślonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp 
(załącznik nr 4 do SIWZ). O świadczenie musi by ć podpisane przez Wykonawc ę.  
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W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności 
lub czynności określonej w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
Pzp.: 
 
aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub aktualne za świadczenie o wpisie do 
ewidencji działalno ści gospodarczej, je żeli odr ębne przepisy wymagaj ą wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno ści gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej ni ż 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Uwaga: 
 
W stosunku do dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają przepisy 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 87 poz. 605), uwzględniający zmiany 
wprowadzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia16 pażdziernika 2008r. 
zmieniającym rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możę żądać 
Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(DZ.U. nr 188, poz. 1155). 
 

   12.Wadium : 
    Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia wadium   
   13.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

cena   -  100% 
14.Oferty należy składać w Politechnika Gda ńska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233  
Gdańsk, Dział  Gospodarczy  budynek „Misiówka” pokój nr  2. 
15.Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2009 o godzinie 10.45  
16.Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2009 o godzinie 11.00  w  Politechnika 
Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda ńsk, Dział  Gospodarczy  budynek 
„Misiówka” pokój nr 2. 
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.   
18.Zamawiający nie zamierza  zawrzeć umowy ramowej. 
19.Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
20.Zamawiający nie przewiduje  dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  
21.Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.   
22.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Marcin Kasperowicz tel. 058 348 –60 –54, w godz. 8. 00 –15.00 
Aleksandra Cegiel  tel. 058 348-69-24 w godz. 8.00 –15.00 
 
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29.04.2009 pod nr. 12594 -2009  

 
   

 
 

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