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Gdańsk, dnia 11.05.2011r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika  

Urzędowego Unii Europejskiej(Dz. U. S) 
w dniu 14.04.2011r.  nr ogłoszenia 2011/S 73-119565 

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do postępowania nr  ZP 5/WILiŚ/2011, CRZP 116/002/D/11 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę mebli i krzeseł z montaŜem w laboratorium Civitroniki w ramach 
projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Politechnika Gdańska  
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska informuje, iŜ dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
1. W załączniku nr 1 do SIWZ (oferta), na str. 30 SIWZ w pkt. 8  
 
przed zmianą: 
 
Oświadczamy, Ŝe wadium: 
 do części A o wartości 120.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100) 
wnieśliśmy w dniu ……………… w formie……………………………………………………………………..  
 
do części B o wartości 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100)        
wnieśliśmy w dniu w formie …………………………………………………………………………………….. 
 
po zmianie: 

 

Oświadczamy, Ŝe wadium: 
 do części A o wartości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) wnieśliśmy w dniu 
……………… w formie……………………………………………………………………..  
 
do części B o wartości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) wnieśliśmy w dniu 
……………….w formie …………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Po zmianie załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

........................................                                    ..............................., dnia .......... ............. 2011r. 

 (pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP 5/WILiŚ/2011  

CRZP 116/002/D/11 

OFERTA 
Politechnika Gdańska 

Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 193 000 euro na: 

dostawę mebli i krzeseł z  montaŜem w laboratorium Civitroniki w ramach  
projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE 

 
My niŜej podpisani:  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 

 e-mail: 

Adres: 

REGON nr NIP nr 

Nr telefonu: Nr faksu:  

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 
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Oferujemy realizację poniŜszego przedmiotu zamówienia,  zgodnie z zapisami SIWZ za: 
 
Część A– Meble 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN 
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT ………………………… PLN 
 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącymi integralną część oferty. 
 
Oświadczamy, Ŝe do produkcji zaoferowanych mebli uŜyjemy następujących materiałów 
 i surowców:  
 

Lp. Nazwa materiałów i surowców Kraj i nazwa 
producenta 

Typ/symbol/model 

1. 2. 3. 4. 
1. Zawias puszkowy(system zawiasów) 

Wymagania techniczne: zawias 
puszkowych,metalowy, amodomykający 
o średnicy 35 mm; zawiasy muszą 
posiadać doŜywotnią gwarancję 
potwierdzoną wytrzymałościowym 
atestem producenta na 200 000 cykli 
otwierania i zamykania. 

  

2. Prowadnica rolkowa do szuflad (system 
prowadnic)  

Wymagania techniczne: prowadnice 
rolkowe samodomykające 
(grawitacyjnie) - wymagana grubość 
blachy wraz z lakierem – min. 1,5 mm; 
prowadnice muszą posiadać 
oświadczenie producenta na 100 000 
cykli otwierania i zamykania 

  

3. System zamków meblowych 
patentowych  
Wymagania techniczne: 
zamki meblowe, patentowe w systemie 
wymiennych bębenków, z dowolną 
kombinacją klucza (do wszystkich 
rodzajów mebli) 
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4. Płyta wiórowa melaminowana gr. 18, 
25 mm (określić równieŜ kolor) 
Wymagania techniczne: 
Płyta wiórowa melaminowana w klasie 
higieniczności E1, w kolorze jasnego 
klonu np. R5706 (lub równowaŜnym, 
maksymalnie zbliŜonym do kolorystyki 
istniejących drzwi). 

  

 
Część B– Krzesła 

za cenę brutto: …………......................... PLN 
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT ………………………… PLN 
 
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącymi integralną część oferty. 
 
Oświadczamy, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w SIWZ. 
 

Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
 
Oświadczamy, Ŝe cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione  
w cenie oferty nie będą obciąŜały Zamawiającego.  

1. Oświadczamy, Ŝe wykonamy zamówienie w terminie: maksymalnie 4 tygodnie od dnia 
zawarcia umowy. 

 
2. Oświadczamy, Ŝe udzielamy 24 m-cy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia. Okres 

gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 
wnosimy do jej treści zastrzeŜeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik 
nr 9 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeŜeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 
dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców*, którzy będą realizować niŜej 
wymienione części zamówienia: 

 

Część A– Meble 

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

(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 

Część B– Krzesła 

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

(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 

7. Akceptujemy następujące warunki płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe wadium: 
 do części A o wartości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) wnieśliśmy w dniu 
……………… w formie……………………………………………………………………..  
 
do części B o wartości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc  00/100)        wnieśliśmy w dniu 
………………w formie …………………………………………………………………………………….. 
 
9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowyw wysokości  

10% ceny oferty. 
 
10. Oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby: 
 

Część A– Meble 

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

              (imię i nazwisko )                                           (zakres realizacji zamówienia) 

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

              (imię i nazwisko )                                           (zakres realizacji zamówienia) 

 
Część B– Krzesła 
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………………………………………………         ………………………………………….………………. 

              (imię i nazwisko )                                           (zakres realizacji zamówienia) 

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

              (imię i nazwisko )                                           (zakres realizacji zamówienia) 

11. Oświadczamy, iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: 
…………………………………………………………… , które nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

                       (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
                   do reprezentowania Wykonawcy) 
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Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ. 
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuŜa terminu składania ofert. 
Pozostałe terminy określone w SIWZ nie ulegają zmianie. 
 

 

 
     Dziekan Wydziału InŜynierii 
          Lądowej i Środowiska  

         dr hab. inŜ. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG 
 
 
 
                    

                   

 

 


