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oGŁoSZENIE o PRZETARGU NIEoGRANICZoNYM
o wartości ponizej 193 000 euro

(tab l ica o głosze , strona Internetow a zamaw iającego)
Zamawiający:
Politechnika Gda ska
80-233 Gdarisk, ul. Gabriela Narutowicza lll12,woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej '
80-233 Gdarisk, ul. Narutowiczallllz,tel. +48 058 l3 10, fax: +48 058 347 2821
e-mail : sekretariat@mif.pg. gda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę aĘkułÓw informacyjnych i promocyjnych dla Politechniki
Gdarłskiej , WydziaŁu Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach rea|izacji projektl ,, Za rękę z
Einsteinem - Edycja II".
CPV:. 39294|00.0 ArtykuĘ informacyjne i promocyjne
WielkoŚć lub zakres zamÓwienia:
.dostawa gadŻetÓw reklamowych z nadrukiem:

o koszulki typu T-shirt - 23 000 szt.
o długopisy _ 23 000 szt.
o breloki typu smycz -23 000 szt.

Nie dopuszcza sięl aepuszeza*ięł składanie ofert wariantowych.
Nie dopuszcza sięl eepusaeza+ięt składanie ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunkÓw zamÓwienia (cena: 0 zt) można odebrać w siedzibie zamawiającego,
Sekretariat Wydziatu Fizyki Technicznej i MatemaĘki Stosowanej Politechnika Gdariska Gmach GłÓwny'
Gda sk ul. Narutowicza llll2 pok. 103 A, lub za zaliczeniem pocztowym.
Adres sffony internetowej, na ktÓrej dostępna jest SIWZ: www.pg.gda.pl
Miejsce realizacji zamÓwienia: Wydział Fizyki Technicznej i MatemaĘki Stosowanej Politechnika Gda ska
Gmach GłÓwny, 80-233 Gda sk ul. Narutowicza ||l|2
Termin wykonania zamÓwienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.20l0.
W przetargu mogą wziąć, udział wykonawcy spełniający warunki :

a) posiadania uprawnieri do wykonywania określonej dziatalności lub czynnoŚci, jeżeli przepisy prawa
naktadaj ą obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doŚwiadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjatem techniczrym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamÓwienia;
d) sytuacji ekonomicnej i finansowej

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunkÓw:
Zamawiający dokona oceny spehrienia warunkÓw udziatu w postępowaniu przez WykonawcÓw na podstawie
informacji zawaĘch w niŹej wymienionych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą spetnia / nie
spetnia.
l. W celu wykazania spełniania przezWykonawcę warunkÓw udziafu w postępowaniu, na|eĘ złożyć:

a) oświadczenie o spehrieniu warunkÓw udziału w postępowaniu (zał.2 do SIWZ);
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamÓwienia w

okolicznościach, o ktÓrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp naleĘ złoĘć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zat.2a do SIWZ);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŻe|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.l pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie
wczeŚniej niŻ 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert, a w stosunku do osÓb fizycznych
oświadczenie w zakresie art.24 ust.l pkt 2 ustawy Pzp;

3. W przypadku' gdy do wykonaniazamÓwienia Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i
kadrowego innego podmiotu na|eĘ załączyć..
. pisemne zobowiązanie innych podmiotÓw do udostępnięnia niezbędnych do wykonaniazamowienia

narzędzi i urządzefl
. pisemne zobowięanie innych podmiotÓw do udostępnienia osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia.

4. JeŻę|i Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie zRozporządzeniem Prezesa Rady MinistrÓw z dnia 30.|2.2009 r. w sprawie rodzajÓw
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dokumentÓw, jakich moze Żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z2009 nr 226 poz. |8l7).

Wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
l. cena - r00%
oferty naleĘ składać w siedzibie Zamawiającego' Politechnika Gdariska, Wydział Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej, Gdarisk ul. Narutowicza l|l|2,Gmach GłÓwny, pok. 103A
Termin sk|adania ofert upływa dnia 01.02.2010 o godzinie 11:00
otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.20|0 godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gdariska,
Wydział' Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdansk, ul. Narutowicza ||l|2,Gmach GłÓwny, pok.
103 B
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zfu/nie zamierza* zawrzeć umowę ramową.
Zamawiający #ffi/ nie zamierza* ustanowić dynamiczry system zakupÓw. Dodatkowe informacje nt.
dynamicznego systemu zakupÓw dostępne sąna stronie internetowej: www.
Zamawiającyp@/nieprzewiduje*dokonaćwyboruofeĘzzastosowaniemaukcjielektronicznej.
Uprawnieni do kontaktÓw z wykonawcami:
1. Jadwiga Galik - w sprawach merytorycznych, tel.(058) 348 60 81, w godz.8:00-14:00r. J.1uwrBal \Jal l lr\- w JPrarwalvu u[('rytvryvLrryvu, rgr.\vJo.rt J.ro uv or, w bvtJL. o.vv-l.r.vv 

/]
2.Małgorzata Krasiriska _ w sprawach procedura|nych, tel. (058) 348-2s.^8J' y'ged?..g:Q0-l4:00 / l
Data zamieszczeniaogłoszenia w Biulety nie ZamÓwi.n putii. znych: :a.q?9:!ttA|'łilgp7,t no ,,^,LL.^.4 z | ! :.J ._. Pa!/iw,tff,fśflEy"
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