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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
woj. pomorskie, tel. 058 3471538, 347-24-00, faks 058 3472913,058 3471765. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węzła sieci sensorowej 
( telefonu komórkowego) dla Projektu Domowy asystent osób starszych i chorych 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 
Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów 
B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 
Projekty rozwojowe. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa węzła sieci sensorowej ( telefonu komórkowego) dla Projektu 
Domowy asystent osób starszych i chorych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych 
przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe zgodnie z 
wyszczególnieniem: 1/ węzeł sieci sensorowej ( telefon komórkowy) - szt. 1. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.25.00.00-0. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
dniach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 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 lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 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. Ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ warunki Wykonawca 
spełnia. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu 
potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany 
jest dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia: W celu potwierdzenia, Ŝe 
wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 
określonej w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: a) oświadczenie Wykonawcy - załącznik 1. b) aktualny odpis 
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert (w przypadku oferty wspólnej kaŜdy z 
współwykonawców składa dokument oddzielnie). W przypadku, gdy do wykonania 
zamówienia Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i kadrowego 
innego podmiotu musi załączyć: - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń; - Pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. Uwaga: JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2006r nr 87 poz 65 z późn, zmianami) w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane 



dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego 1. W celu 
potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony 
załącznik 6 do SIWZ - stanowiący opis przedmiotu zamówienia.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Politechnika 
Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk, pok. 114. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 22.12.2009 godzina 12:00, miejsce: Biuro Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 127. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie - dla rozwoju 
innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w Waszą przyszłość. 

 


