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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 
Telefon: (058) 348-61-52, 
fax : (058) 347-24-45 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2010 nr 113 poz. 759), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych przedstawionych 

poniżej: 
 
Materiał Liczba (szt.) 
Torebka na telefon  100 
Latarka metalowa 100 
USB hub  50 
USB hub  50 
Długopis automatyczny  210 
Długopis ze wskaźnikiem laserowym  100 
Lornetka 40 
Zestaw kontaktów  100 
Przybornik do szycia  100 
Kubek termostatyczny  100 
Nadmuchiwana poduszka podróżna  70 
Termos o pojemności 0,5l.  100 
Termos o pojemności 0,75l.  50 
Pendrive o pojemności 4GB 200 
Ściągacz do walizki.  50 
Metalowy kubek samochodowy z zasilaczem.  20 
Brelok  48 
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Portfel damski  50 
Portfel męski  50 
Kosmetyczka podróżna  20 
Termometr  30 
Torba ekologiczna  200 
Wielofunkcyjna stacja pogodowa  50 
Breloczek z taśmą mierniczą  200 
Zegar biurkowy  75 
Smycz na szyję  100 
Smycz na szyję  100 
Wskaźnik laserowy  25 
Bezprzewodowa mysz  50 
Kosmetyczka wodoszczelna 100 
Elektroniczna waga do bagażu 100 
Apaszka jedwabna  25 
Kijki do nordic walking  25 
Torba sportowa  20 
Podręczny kubek termostatyczny  60 
Brelok metalowy z żetonem 300 
Torba na laptopa  40 
8-cyfrowy kalkulator  300 
Masażer do głowy 60 
Torba na ramię  450 
Podręczny, mały notatnik  20 
Pamięć USB 4 GB 30 
Kubek do picia 20 
Szklanka "frost" do picia  40 
Smycz do przyczepienia.  100 
Parasol z etui 260 
Kubek typu "Tomek Small",  150 
Brelok- otwieracz do butelek  200 
 
 
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo-cenowy 

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 
3. Kod wg CPV 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne. 
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji 

(wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 roku). 
5. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był okresem gwarancji 

wynoszącym co najmniej 12 miesięcy.  
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. 
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

7. Zamawiający wymaga, aby: 
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7.1. na każdym z zamawianych artykułów, istniała możliwość wykonania nadruku 
7.2. zamawiane artykuły były opatrzone logiem i tekstem podanym przez zamawiającego 

według opisu zamieszczonego w Formularzu rzeczowo-finansowym (załącznik nr 4 
do SIWZ). 

7.3. ostateczny projekt został opracowany w całości przez Wykonawcę po podpisaniu 
umowy, na podstawie wzorów oraz plików graficznych dostarczonych przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega prawo dokonania akceptacji ostatecznego 
projektu przed wykonaniem nadruku. Wykonawca dostarczy projekt w wersji 
umożliwiającej weryfikację parametrów zamieszczonych elementów nadruku, a 
akceptacja Zamawiającego zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym 

8. Oferowane przedmioty muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego na swój koszt, w terminie i na miejsce ustalone z Zamawiającym. 

10. Zamawiający wymaga, aby odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do 
Zamawiającego ponosił Wykonawca. 

11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie co najmniej jedną osobę do 
bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy. 

 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: maksymalnie 3 tygodnie od 
daty zawarcia umowy. 
 
Miejsce realizacji zamówienia oraz odbiór 
Odbioru towaru będą dokonywali wyznaczeni pracownicy Zamawiającego. Odbiór będzie 
następował w siedzibie zamawiającego. Podczas odbioru sprawdzana będzie ilość 
dostarczonego towaru oraz czy dostarczone produkty odpowiadają przedmiotowi zamówienia 
i spełniają wymogi określone w SIWZ. Zamawiający poprzez dostawę rozumie transport oraz 
wniesienie zamówionych towarów do uprzednio wskazanego pomieszczenia na terenie 
Politechniki Gdańskiej. Zamawiający nie zapewni pracowników fizycznych ani żadnych 
środków transportu ręcznego. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru 
z przedmiotem zamówienia dostarczony towar nie zostanie odebrany. Wszelkie koszty 
związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązany będzie do ponownego dostarczenia towaru w ciągu 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia takiego faktu przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i rozładunku, będącego w gestii 
Wykonawcy. 
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V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego zał. 
nr 2 do SIWZ. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego zał. 
nr 2 do SIWZ. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego zał. 
nr 2 do SIWZ. 
 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia 
zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia, 
jaką powierzy podwykonawcom.  
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o 
dostarczone przez Wykonawcę oświadczenia. 
 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

złożyć: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 

          ust.1 ustawy (załącznik nr 2 ); 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp należy złożyć : 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik nr 3 ), 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 
pkt 2 ustawy (wg wzoru formularza – załącznik 3 do SIWZ). 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 
a) pkt. 2 ppkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
składania ofert, 

b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych 
w pkt. 2 ppkt. 2. 

  
4. W przypadku, gdy do wykonania zamówienia Wykonawca będzie polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, złożenie go w niewłaściwej 
formie (np.: brak podpisu lub brak poświadczenia kserokopii dokumentu za zgodność z 
oryginałem) lub złożenie fałszywego dokumentu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 
postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 
Inne postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
3. Pełnomocnictwo w formie pisemnej musi zostać załączone do oferty. Treść 

pełnomocnictwa dokładnie określi zakres umocowania. W dokumencie tym zostaną ujęci 
wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.  

 
4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  

za wykonanie umowy. 
 
5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców określającą: 

 
a) wykonawców, 

b) zakres prac przewidzianych do realizacji przez każdego z Wykonawców, 

c) zasady współdziałania przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) czas trwania umowy (musi obejmować okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

okres udzielonej gwarancji), 

e) solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

7. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy 
dostawy na realizację przedmiotu zamówienia. 
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Podstawową formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma 

pisemna. Korespondencję należy kierować na adres: Politechnika Gdańska Dział Spraw 
Międzynarodowych ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. Pomorskie. Tel.      
(0-58) 347-20-42. Pok 102. z dopiskiem na kopercie: „Dostawa artykułów 
promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Gdańskiej 
dla Programu ERASMUS.” 

2. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie oświadczeń, zawiadomień i informacji za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną przy czym każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

3. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Maria 
Doerffer, Gmach B, pok. 101, Tel. 0-58/347 12 89, mail: mdoerffer@pg.gda.pl., godz. 
9:00-13:00.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania 
mogą być składane pisemnie na adres: Politechnika Gdańska Dział Spraw 
Międzynarodowych ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. Pomorskie. Tel.  
(0-58) 347-20-42. Pok 102. lub mailem: mdoerffer@pg.gda.pl. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana przez Zamawiającego 
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ. 

 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którym przekazał SIWZ. 

 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą na zasadach określonych w art. 85 Ustawy. 

mailto:mdoerffer@pg.gda.pl
mailto:mdoerffer@pg.gda.pl
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IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Do postępowania należy złożyć: 

a) formularz oferty w jednym egzemplarzu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ), 

b) formularz rzeczowo-cenowy – (sporządzony wg załącznika 4 do SIWZ), 
c) dokumenty i oświadczenia wg poniższego zestawienia. 

 
 

L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu 
1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 

Ustawy) 
– sporządzone wg załącznika 2 do SIWZ. 

2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 24 ust. 1 
ustawy) - 
sporządzone wg załącznika 3 do SIWZ 

3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt. 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust.1 ust. – wg wzoru formularza – załącznik 3 do SIWZ 

4 Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby 
reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub kilku Wykonawców 
składających ofertę wspólną - określające zakres czynności w niniejszym 
postępowaniu i termin jego ważności. 

5 W przypadku, gdy do wykonania zamówienia Wykonawca będzie polegać na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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1. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą 
„Za zgodność z oryginałem” i poświadczonej przez Wykonawcę (za wyjątkiem 
pełnomocnictwa, którego kopię należy potwierdzić notarialnie). 

2. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń. 
3. Dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego a załączone do oferty nie będą brane 

pod uwagę podczas oceny ofert. Zamawiający prosi o ich nie załączanie. 
4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ zostaną sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 
treści i opisu kolumn. 

5. Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty 
musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, 
przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem Art. 93 ust. 4 ustawy. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, opieczętowana pieczątką firmową oraz 
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo 
do reprezentowania Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty, o ile prawo do jej 
podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
9. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub w zaświadczeniu o spisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wraz z ofertą. Zaleca się, aby osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą wraz z ofertą złożyły aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert. 

10. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie 
karty oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę były spięte, 
strony ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi a strony zawierające treść - 
parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

11. Pożądane jest ułożenie dokumentów zgodnie z kolejnością podaną przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym. 

12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki muszą być dokonane poprzez 
czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.  
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13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia  
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r. poz.211, 
z późn. zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. 
 
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca złoży na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie 
cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej 
kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa”.  
 
Numeracja stron „części niejawnej” oferty musi pozwalać na ich dołączenie do 
odpowiedniego miejsca „części jawnej” oferty. 
 
Uwaga: 
Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy oraz 
nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 
 
14. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach: 

1) Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy 
2) Koperta zewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska Dział Spraw Międzynarodowych ul. Gabriela Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, woj. Pomorskie. Tel. (0-58) 347-20-42. Pok 102 
oraz być oznaczona w następujący sposób: 

 
Oferta na dostawę artykułów promocyjnych 

dla Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Gdańskiej 
ZP/394/046/D/10 

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.08.2010 r. godz. 13.30 
 
 
 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Spraw 
Międzynarodowych ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. Pomorskie. Tel. 
(0-58) 347-20-42. Pok 102. 

2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. 
3. Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2010 o godzinie 13:00.  
4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o 

terminie jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie 
termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą 
kurierską. 

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 
zostaną zwrócone bez otwierania. 

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
7. Zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta t.j. w dwóch 

kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych, z dopiskiem 
„ZAMIANA”. 

8. Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
(wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie 
„WYCOFANIE”. Do zawiadomienia o wycofaniu oferty musi być dołączony dokument 
uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a powiadomienie musi 
być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9. Koperty zewnętrzne oznakowane w sposób opisany powyżej (tzn. „ZAMIANA”, 
„WYCOFANIE”) będą otwierane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawców a wewnętrzne po stwierdzeniu zgodności ze złożonymi 
ofertami. 

Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych przez Wykonawców nie będą otwierane. 
 
Koperty wewnętrzne oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2010 r. godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska Dział Spraw Międzynarodowych ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk, woj. Pomorskie. Tel. (0-58) 347-20-42. Pok 102. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy Wykonawców ich 

adresy, ceny ofertowe oraz informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
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Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu 
ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje. 

5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 
zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający 
rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działanie matematycznego (rachunkowego) przy 
założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

7. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w Art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w Art. 89 
ust.1 ustawy. 

9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w Art. 93 
ust.1 ustawy. 
 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową 

i terminową realizacją zamówienia. 
2. Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA”. 
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 
4. Cenę oferty należy określić jako brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo-cenowego (zał. nr 4 do 

SIWZ). 
6. Wartość z pozycji „Ogółem wartość brutto” z formularza rzeczowo-cenowego należy 

przenieść do formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferta nie mogą być 
rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego. 

7. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i 
sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia a nie 
uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 
10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące 

dla zawieranej umowy. 
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny 

ofert: 
Cena oferty (brutto) – 100% 

 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, której Zamawiający 

przyzna 100 pkt. 
 

Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 
 

najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN 
x 100 pkt. =

liczba punktów przyznana  
ocenianej ofercie cena brutto ocenianej oferty w PLN 

 
 
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 
zaoferuje najniższą cenę. 

4. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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W zawiadomieniu o wyborze oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana Zamawiający zamieści informację na temat terminu podpisania umowy, której wzór 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
W celu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie 
Zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 
 
Umowę dostawy podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik 
jeżeli jego pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania 
umowy. 
 
 
XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści 

wynikającej z załącznika nr 5 do SIWZ oraz wybranej oferty. Treść umowy nie będzie 
podlegać negocjacjom. 

2. Wzór Umowy Dostawy do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 5 do 
SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na 
formularzu oferty. 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do 
podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem umowy załączonym do SIWZ, w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Każda ze stron wyznaczy w umowie osoby, które będą upoważnione do reprezentowania 
strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy. 

 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

 
Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 
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XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 
WYKONAWCĄ 

 
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
2. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w 

walucie PLN. 
 
 

XVIII.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej. 
3. Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto wskazane przez 

Wykonawcę. 
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. Dniem 

zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku dłużnika. 
 
 

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 24 ust. 1 i 

2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 
Załącznik nr 4 – Formularz rzeczowo-cenowy 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy do zaakceptowania przez Wykonawcę 
Załącznik nr 6 – Projekty nadruków 
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 (nazwa i adres wykonawcy) 
 

załącznik nr 1 
ZP/394/046/D/10 

 
 
 

OFERTA 
 

Zamawiający: 
Dział Spraw Międzynarodowych 

Politechnika Gdańska 
ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
 

 
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa artykułów promocyjnych 
na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Gdańskiej dla Programu 
ERASMUS. 
 
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: .............................................. PLN, 
słownie........................................................................................... 
w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN, 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część oferty. 
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1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w rozdz. IV SIWZ. 
2. Oświadczamy, że udzielamy ................ miesięcy (co najmniej 12 miesięcy) gwarancji na 

cały asortyment. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, 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 specyfikacji. 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. 
6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 
a) .................................................................................................................... ...................., 
b) .................................................................................................................... ...................., 
c) .................................................................................................................... ..................... 

 
7. Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 
8. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: 
.................................. . 

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) ............................................................................................. 
2) ............................................................................................. 
3) ............................................................................................. 
4) ............................................................................................. 
5) ............................................................................................. 
6) ............................................................................................. 
7) ............................................................................................. 

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

..................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 
 

 
 
…………………………………                                                        Gdańsk, dnia ..................... 
 (pieczątka Wykonawcy) 
 
 
 
Nr postępowania: ZP/394/046/D/10 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby 
Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS. 
 
oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 
 
 

                                                                                
Gdańsk, dnia........................ 

(pieczątka Wykonawcy) 
 
 

Nr postępowania: ZP/394/046/D/10 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby 
Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS. 
 
 
oświadczam, że: 
 
 

nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy) 
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Pieczątka wykonawcy           
 
                                                                                                                                Załącznik nr 5 

 
 
 

WZÓR 
UMOWA 

 
 
 

zawarta w dniu ……………………… w Gdańsku pomiędzy: 
 
 
Politechniką Gdańską – Działem Spraw Międzynarodowych ul Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk, Tel (0-58) 347-20-42 NIP 584 020 35 93, REGON 00000 1620 
 
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 
mgr Mirosława Mielczarek, Z-ca Kanclerza ds. Zasobów Ludzkich Politechniki 
Gdańskiej.  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą …………………………………… z siedzibą 
w ………………………………………., wpisaną do …………………………………………. 
prowadzonej przez ……………………………….pod nr………………………. 
 
REGON: …………………..                                           NIP: …………………………………. 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby 
Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Nr postępowania: ZP/394/046/D/10. 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw 

Międzynarodowych Politechniki Gdańskiej dla Programu ERASMUS. Zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale III. SIWZ oraz zgodnie z formularzem 
cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do postępowania o zamówienia publiczne 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/394/046/D/10. 

2. Nazwa artykułów na fakturze musi być zgodna z nazwą na produkcie i w ofercie. Ceny 
jednostkowe wykazane na fakturze muszą być zgodne z ceną wynikającą z oferty. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
 
1. Artykuły promocyjne zostaną dostarczone w terminie maksymalnie do 3 tygodni od daty 

zawarcia umowy. 
2. Projekt nadruku na artykuły promocyjne wykonany w oparciu o źródła i zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Formularzu rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik 
nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) musi zostać przedstawiony 
przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy edytowalną 
wersję elektroniczną projektu nadruków, a Zamawiający dokona jego weryfikacji w ciągu 
dwóch dni roboczych. W ciągu kolejnych dwóch dni roboczych Wykonawca dokona 
ewentualnych poprawek projektu zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego uwagami. 
Taka procedura będzie obowiązywać do czasu ostatecznej akceptacji projektu przez 
Zamawiającego. 

3. Ostateczna akceptacja projektu nadruków na artykuły promocyjne zostanie potwierdzona 
protokołem zdawczo-odbiorczym. 

4. Zastosowanie innego projektu nadruku na artykuły promocyjne niż zaakceptowany przez 
Zamawiającego lub nie zastosowanie się do wymagań oraz informacji na temat wymiarów 
geometrycznych, kolorystyki itp. zawartych w źródłach informacji wymienionych w 
Formularzu rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ skutkować 
będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 
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§ 3 
Odbiór towaru 

 
1. Odbioru towaru dokona pracownik Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki 

Gdańskiej. 
2. Artykuły promocyjne określone w §1 ust. 1 dostarczone zostaną na adres: Politechnika 

Gdańska Dział Spraw Międzynarodowych ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk, woj. Pomorskie. Tel. (0-58) 347-20-42. Pok 102. 

3. Koszty przewozu artykułów promocyjnych, opakowania i ubezpieczenia za czas 
przewozu ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający nie zapewnia pracowników fizycznych ani żadnych środków transportu 
ręcznego. Wykonawca wniesie artykuły promocyjne do wskazanych przez 
Zamawiającego pomieszczeń na własny koszt. Zamawiający zezwoli na korzystanie z 
wind osobowych funkcjonujących w budynku Gmachu B. 

5. Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 15:00 po 
telefonicznym zgłoszeniu dnia poprzedniego. 

6. Podczas odbioru sprawdzana będzie ilość dostarczonych artykułów oraz czy dostarczone 
artykuły odpowiadają przedmiotowi zamówienia i spełniają wymogi określone w SIWZ. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych artykułów z przedmiotem 
zamówienia dostarczony artykuł nie zostanie odebrany. 

8. Jeżeli Zamawiający przy odbiorze artykułów promocyjnych stwierdzi, że w czasie 
przewozu nastąpił ubytek lub ich uszkodzenie to zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i 
dostawy nie odbierze. 

9. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca, 
który zobowiązany będzie do ponownego dostarczenia towaru w ciągu 7 dni roboczych 
od daty zgłoszenia takiego faktu przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie 
transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy. 

11. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi 
osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez 
niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, 
patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub 
znaków towarowych, jeżeli używanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych 
praw. 

 
§ 4 

Warunki realizacji 
 

Wykonawca wyznaczy osobę do realizacji zamówienia. Osobą tą będzie  
Pan / Pani ………………………………… 
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§ 5 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w 

kwocie: 
 
cena oferty netto: 
słownie: .............................................. 
kwota VAT: ....................................... 
słownie: .............................................. 
cena oferty brutto: .............................. 
słownie: .............................................. 

 
2. Ceny jednostkowe brutto w ofercie są cenami stałymi na okres obowiązywania umowy i 

nie będą podlegały waloryzacji. 
3. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

o numerze:…………………………………………………………... na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Faktura VAT będzie wystawiona w dniu odbioru towaru po podpisaniu przez obie strony 
protokołu zdawczo odbiorczego, stanowiącego załącznik do faktury. 

6. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. Dniem 
zapłaty, będzie dzień obciążenia rachunku dłużnika. 

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w 
zapłacie należności, liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być 
dokonana. 

 
§ 6 

Kary umowne 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

2.1. Za opóźnienie w dostarczeniu artykułów promocyjnych – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminów 
określonych w § 2, niniejszej umowy, 

2.2. Za opóźnienie w dostarczeniu zareklamowanych artykułów promocyjnych bez wad – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za zareklamowane artykuły promocyjne 
wynikającego z umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 
dla odbioru artykułów promocyjnych, zgodnie z § 3 ust. 9 niniejszej umowy. 

 
§ 7 
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Postanowienia końcowe 
 

1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 
4. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, spory rozstrzygane będą według prawa polskiego. 
5. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

umowy na rzecz osób trzecich. 
 
 
 
 
 
        Wykonawca                         Zamawiający 
 
 
 
 
.............................................                                                            ............................................. 


