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Gdańsk, 21.06.2010 r. 

ZP/308/004/D/10 

           Politechnika Gdańska 

           Ul. G. Narutowicza 11/12 

           80-233 Gdańsk 

 

 

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do wytwarzania prototypów lub krótkich serii 

wyrobów z proszków metali metodą szybkiego prototypowania – dla Laboratorium Biomateriałów w ramach 

Projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 
ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

ROZDZIAŁ XI: SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie: 

1) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie FORMULARZA CENOWEGO.  
2) Cenę oferty określa się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3) Wykonawca krajowy oblicza cenę w PLN lub w innej niż w PLN walucie z obszaru Unii Europejskiej 

w kwocie brutto (z podatkiem VAT) a Wykonawca zagraniczny oblicza cenę w PLN lub w innej niż 
PLN walucie w kwocie netto (bez podatku VAT) 

4) Wykonawca krajowy wypełnia kolumnę 3 oraz 4 „FORMULARZA CENOWEGO” natomiast 
Wykonawca zagraniczny kolumnę „3”.  

5) Wartość podaną w FORMULARZU CENOWYM Wykonawca krajowy (wartość brutto) bądź 
Wykonawca zagraniczny (wartość netto) przenosi do oferty. 
 

W związku z powyższym zmianie ulega również druk „OFERTA” oraz „ FORMULARZ CENOWY będące 

załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W załączeniu  znajduje się poprawiony druk „OFERTA” oraz „FORMULARZ CENOWY”. Załączniki te 

obowiązują w miejsce poprzednich. 

Rozdział XVII: INFORMACJE OGÓLNE 

Do ww. rozdziału dopisuje się ust. 5 o brzmieniu: 
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5. Wszelkie wartości podane w związku z niniejszym postępowaniem w razie konieczności przeliczane 
będą według kursu walut NBP z dnia otwarcia ofert. 
 
 

 
Dodatkowo Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 28 czerwca 2010 r. 
godz. 09:30, na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 09:30, natomiast termin otwarcia ofert zostaje przesunięty 
z dnia 28 czerwca 2010 r. godz. 10:00, na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 11:00. 
W związku z powyższym zmianie ulega część zapisu Rozdziału IX pkt 20 SIWZ: Zdanie „Nie otwierać 
przed dniem 28 czerwca 2010 r. godz. 10.00 zmienia się na „nie otwierać przed dniem 30 czerwca 2010 r. 
godz. 11:00.  

 

 
 
   

 

          

    

          

ZATWIERDZIŁ 

       Z-CA KANCLERZA DS. ZASOBÓW TECHNICZNYCH 

                   POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

(nazwa i adres wykonawcy) 

    

Nr postępowania: ZP/308/004/D/10 
 

OFERTA 
Zamawiający: 

           Politechnika Gdańska  
                    Wydział Mechaniczny 

                       Ul. G. Narutowicza 11/12  
            80-233 Gdańsk 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego: na  dostawę urządzenia do wytwarzania prototypów lub krótkich serii wyrobów  

z proszków metali metodą szybkiego prototypowania dla Laboratorium Biomateriałów w ramach Projektu 

„Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE” 

My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………………………………………...............

..............................................................................................................................................................……………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………. 

działający w imieniu i na rzecz 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto (gdy 
OFERTA składana jest przez Wykonawcę krajowego) 

...........................  (słownie :  ................................................................................................................. .......) łącznie 
z podatkiem VAT.  

Waluta w jakiej podana jest cena …………………………………………………………………………. 

 
Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę netto (gdy 
OFERTA składana jest przez Wykonawcę zagranicznego) 

........................... (słownie:……………………………………………………………………………………………) 
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Waluta w jakiej podana jest cena 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty. 
 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie maksymalnie …………… tygodni od daty podpisania 
umowy. 

2. Oświadczamy, że udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostawę Urządzenia do wytwarzania prototypów lub 
krótkich serii wyrobów z proszków metali metodą szybkiego prototypowania dla Laboratorium Biomateriałów w 
ramach Projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii”.   

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SIWZ. Nie wnosimy 
do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

6.  Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować zamówienie: 
 .............................................................................................................................. ................... 
 .............................................................................................................................. ................... 
 .............................................................................................................................. ................... 

7. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy,  że wadium o wartości ............................................................ PLN wnieśliśmy            

       formie ........................................................................... 

9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ................ . 

10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

6) ............................................................................................. 

7) ............................................................................................. 

8) ............................................................................................. 

9) ............................................................................................. 
 

 ………………………………………….. 

                            (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

                                  do występowania w imieniu wykonawcy) 
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      Załącznik nr 2 do SIWZ 

           .................., dn. ......................................                                      

  

 ..................................................... 
          

 (pieczątka wykonawcy) 
 
Nr postępowania: ZP/308/004/D/10 

 

 

FORMULARZ  CENOWY 
urządzenie do wytwarzania prototypów lub krótkich serii wyrobów z proszków metali metodą 

szybkiego prototypowania dla Laboratorium Biomateriałów w ramach Projektu „Centrum 

Zaawansowanych Technologii POMORZE” 

CPV: 38000000-5 Sprzęt Laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

          38636100-3  Lasery 

Waluta w jakiej składana jest oferta:……………………………….. 

Przedmiot zamówienia liczba 
cena netto 
 

cena brutto 

 

1 2 3 4 

urządzenia do wytwarzania 

prototypów lub krótkich serii 

wyrobów z proszków metali 

metodą szybkiego 

prototypowania zgodnie z 

opisem zawartym w rozdziale 

II SIWZ 

1 szt.   

 

liczbowo:………....................słownie:………………………………………………………………………………………………………. 

UWAGA!  Wykonawca krajowy wypełnia kolumnę  „3” i „4”   Wykonawca zagraniczny wypełnia kolumnę  „3”  

  

 ………………………………………………………….. 

                            (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

                              do występowania w imieniu wykonawcy) 
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