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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324706-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Gdańsk: Wkłady drukujące

2010/S 212-324706

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, skrzydło B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, pokój nr 213
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Do wiadomości: Marcin Kasperowicz
80-233 Gdańsk
POLSKA
Tel.  +48 583486054
E-mail: markas@pg.gda.pl
Faks  +48 583471765
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.pg.gda.pl
Adres profilu nabywcy http://www.dzp.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń
wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Jednostki Orgazniacyjne Politechniki Gdańskiej.
Kod NUTS PL634

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324706-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:markas@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl
http://www.dzp.pg.gda.pl
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II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i
urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej w liczbach i asortymencie
zawartym w formularzu rzeczowo-cenowym (załączniki nr 2/1 i 2/2 do SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30192113

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 1 529 643,00 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1

NAZWA Część A

1) KRÓTKI OPIS
Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek faksów i urządzeń wielofunkcyjnych różnych producentów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
30192113

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 1 019 450,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2

NAZWA Część B

1) KRÓTKI OPIS
Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych producenta LEXMARK.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)



Dz.U./S S212
30/10/2010
324706-2010-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/10

30/10/2010 S212
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/10

30192113

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 510 193,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Przystępując do postępowania Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium.
2. Wysokość wadium wynosi:
Część A: 10 000 PLN.
Część B: 5 000 PLN.
Łącznie część A+B: 15 000 PLN.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zamówienie wspólfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Zapłata za wykonanie kążdorazowej dostawy będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania
faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Umowa spółki cywilnej lu konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Działalność prowadzona na
potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
O 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
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
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
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celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do
wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.
5. Ocena spełniania ww. warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach w rozdziale VII. Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale VI pkt 1 SIWZ należy złożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 3 do SIWZ);
b) wykaz wykonanych dostaw materiałów eksploatacyjnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zał. nr 5 do SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające,
że dostawy te zostały wykonane należycie;
c) rachunek zysków i strat (w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu dotyczącą
rachunku zysków i strat), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego inny dokument określający przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - za ostatni rok
obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Termin ,,ostatni rok obrotowy’’ należy rozumieć, co do zasady jako ostatni rok zakończony przed upływem
terminu składania ofert.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
3. 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 należy złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. 3a do SIWZ);
b) 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 Pzp;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub
Potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (informacja musi
uwzględniać zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5.11.2009 r. o zmianie ustawy Pzp);
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f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (informacja musi uwzględniać
zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5.11.2009 r. o zmianie ustawy Pzp);
g) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VI pkt.1 niniejszej specyfikacji,
polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak
jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą
dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt. 3 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów,
o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w:
a) punkcie 3 lit. b, 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) punkcie 3 lit. c i d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
c) punkcie 3 lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 uPzp -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
d) punkcie 3 lit. f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
e) 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. 4 lit. a, b, c, d.
f) Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca
ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: c) rachunek zysków i strat (w
przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu dotyczącą rachunku zysków i strat), a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres.
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Termin ,,ostatni rok obrotowy’’ należy rozumieć, co do zasady jako ostatni rok zakończony przed upływem
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jeżeli osiągnął w ostatnim roku
obrotowym a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, przychód netto ze sprzedaży
towarów i materiałów nie mniejszy niż:
Część A: 800 000 PLN.
Część B: 500 000 PLN.
Jeżeli oferta składana jest na część A i B Wykonawca musi wykazać że osiągnął w otatnim roku obrotowym
przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów nie mniejszy niż 1 300 000 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
b) wykaz wykonanych dostaw materiałów eksploatacyjnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zał. nr 5 do SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające,
że dostawy te zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych w danej części zamówienia o wartości
nie mniejszej niż:
Część A: 600 000 PLN brutto.
Część B: 400 000 PLN brutto.
Jeżeli oferta składana jest na część A i B należy wykazać co najmniej jedną dostawę materiałów
eksploatacyjnych o wartości nie mniejszej niż: 1 000 000 PLN brutto.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZP 459/055/D/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.12.2010 - 10:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.12.2010 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienia częściowe na potrzeby Projektów:
1) Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w
zakresie gospodarki przestrzennej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA – POKL.
04.01.01 - 00 –237/08 – 00 z dnia 27.3.2009 r.
2) Za rękę z Einsteinem – edycja II; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy
UDA – POKL. 03.03.04 – 00 – 142/08 - 00 z dnia 17.12.2008 r.
3)„Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł
Energii – LINTE^2”; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy
POIG.02.01.00 – 22 –083/09 – 00 z dnia 30.12.2009 r.
4) Studia Podyplomowe MBA – zarządzanie strategiczne: programami i projektami;
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA.POKL.02.01.01 – 00 – A 33/09 z dnia
1.10.2009 r.
5) Domowy asystent osób starszych i chorych; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na podstawie umowy UDA – POIG.01.03.01 – 22 – 139/09 – 00 z dnia 15.9.2009 r.
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6) Inżynieria Internetu Przyszłości; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie
umowy UDA-POIG. 01.01.02 – 00 – 045/09 –00 z dnia 30.12.2009 r.
7) Wspomaganie osiągania zgodności z normami i standardami (NOR-STA); Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy UDA – POIG. 01.03.01. -22 – 142/09-00 z dnia
15.9.2009 r.
8) WiComm Transfer – transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki z przedsiębiorstwami branży ICT
poprzez system staży; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA – POKL. 08.02.01 –
22 –002/08 – 00 z dnia 12.5.2009 r.
9) „Studia podyplomowe MBA - Zarządzanie w sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menedżerów sportu
przed EURO 2012”; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA – POKL.02.01.01 –
00 – A 38/09 z dnia 1.10.2009 r.
10) Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej”;
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA- POKL.04.01.02 – 00 – 049/09 z dnia
21.12.2009 r.
11) Kształcenie zamawiane na wybranych kierunkach studiów, realizowanych na Wydziale Chemicznym
Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA – POKL. 04.01.02 –
00 - 033/09 – 00 z dnia 15.12.2009 r.
12) Ocena stabilności oksydatywnej olejów roślinnych z zastosowaniem promieniowania UV i techniki
SPEME/GC; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy
Ventures/2009 – 3/3 (umowa z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej) z dnia 6.8.2009 r.
13) „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (AGROBIOKAP)”; Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na postawie umowy UDA – POIG.01.03.01 – 00 –
138/09- 00 z dnia 15.9.2009 r.
14) Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych
technologii; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA – POKL. 04.01.01 –
00 – 368/09 – 00 z dnia 31.12.2009 r.
15) Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze” – Projekt realizowany przez 5 wydziałów Politechniki
Gdańskiej (WM, WCH, WETI, WFTiMS, WILiŚ), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, na podstawie umowy UDA – RPPM. 01.05.01 – 00 – 011/08 –
00 z dnia 5.2.2010 r.
16) Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, na podstawie umowy UDA – POIS. 13.01 – 058/08 – 00 z dnia 27.1.2010.
17) Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków; Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
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ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy UDA – POIG. 01.03.01 – 22 –
140/09- 00 z dnia 15.9.2009 r.
18) Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na podstawie umowy UDA – POIS.13.01-017/08-00 z dnia 24.2.2010 r.
19) Przygotowanie i realizacja studiów Inżynieria Biomedyczna – studia międzywydziałowe na podstawie
umowy UDA-POKL.04.01.01-00-236/08 z dnia 21.4.2009.
20) Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych- pilotaż na
podstawie umowy 46/DSW/4.1.2/2008 z dnia 10.12.2008.
21) Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki na podstawie umowy UDA-POKL.04.01.02-00-044/09-00 z
dnia 13.12.2009.
22) Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla
pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki na podstawie umowy UDA-
POKL.04.02.00-00-099/09-00 z dnia 30.6.2010.
23) EURO 2012 - szanse i zagrożenia. Program badawczy na podstawie umowy UDA-
POKL.08.01.02-22-016/08-00 z dnia 30.4.2009.
24) Nowatorskie metody kształcenia specjalistów w zakresie zastosowań technologii informacyjnych na
podstawie umowy UDA-POKL.09.03.00-22-025/08-00 z dnia 12.12.2008.
25) Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów
budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju na podstawie umowy
POIG.01.01.01.02-10-106/09-00 z dnia 30.12.2009.
26) Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w
zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle na podstawie umowy
POIG-01.03.01-22-017/08-00 z dnia 1.12.2008.
27) Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych na podstawie umowy
UDA-POIG01.03.01-22-086/08/00 z dnia 26.2.2009.
28) „Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków”; Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy POIG.02.02.00.00-018-08/00
z dnia 26.3.2009.
29) Mayday EURO 2012 – Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych
multimedialnych do identyfikacji wyspecjalizowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń na podstawie
umowy POIG.02.03.03.-00-008/08 z dnia 7.4.2009.
30) Platforma Obsługi Nauki PLATON- Etap I: kontener usług wspólnotowych na podstawie umowy
POIG.02.03.00-00-028/08 z dnia 30.4.2009 oraz umowy 194/PCSS/2009 z dnia 22.6.2009.
31) Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-Grid
na podstawie umowy POIG.02.03.00-00-007/08 z dnia 1.6.2009.
32) Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki- NewMAN na podstawie umowy
POIG.02.03.01-00-041/09 z dnia 26.10.2009.
33) Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I
Informatyki Politechniki Gdańskiej na podstawie umowy UDA-RPPM.02.01.00-00-012/08-00 z dnia 21.8.2009.
34) Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – Infrastruktura
edukacyjna i naukowo - dydaktyczna. WND-RPPM.02.01.00-00-004/09 na podstawie umowy UDA-
RPPM.02.01.00-00-004/09-00 z dnia 24.5.2010.
35) Pomorska Biblioteka Cyfrowa na podstawie umowy UDA-RPPM.02.0.2.02-00-011-A/08-00 z dnia 29.6.2009.
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VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587702
Internet: http://uzp.gpv.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

27.10.2010

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://uzp.gpv.pl

