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PUBLICZNEGO.

Zamawiajacy, Politechnika Gdatiska ul. G. Narutowicza 11/12, 80 — 233 Gdansk, informuje,
uniewa.thia postepowanie o udzielenie zamOwienia publicznego na dostawy wielozadaniowej aparattuy
ultrawysokoprO±niowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i ukladOw wielowarstwowych metodq
PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii foloelektronOw PES
oraz mikroskopii skaningowej SPM w rcunach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej

Uzasadnienie fuktyczne: W przedmiotowym postcpowaniu zlo2ono nastepujace oferty:
I. Omicron NanoTechnoligy GmbH, Limburger Strasse 75, 65232 Taunusstein z cena

4 500 000,00 PLN netto. Zgodnie z art. 91. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamOwieti
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pO±n. zm.) zwana dalej uPzp JeZeli
zloZono oferty, ktOrej itybOr prowadzilby do powstania obowiqzku podatkowego zamuwiajqcego
zgodnie z przepisarni o podatku od towarOw i uslug w zakresie dotyczqcym wewnqtrzwspOlnotowego
nabycia towarOw, zamawiajqcy w ceht oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarOw i uslug, ktOty mialby obowiqzek wplacie zgodnie z ohowiqzujacymi przepisami.
Cena w/w oferty zgodnie z 23% stawka podatku VAT wynosi 5 535 000,00 PLN.

2. SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Voltsastrasse 5, 13355 Berlin z cenq 5 299 000,00 PLN netto.
Zgodnie z art. 91.3a uPzp zgodnie z 23% stawka podatku VAT zaproponowana cena wynosi
6 517 770,00 PLN.

Srodki na sfinansowanie przedmiotowego zam6wienia zostaly przyznane Zamawiajacemu w wyniku Umowy
o dofinansowanie zawartej przez Politechnike Gdanska z O grodkiem Przetwarzania Informacji - UDA-
POIS.13.01-017/08-06 zgodnie, z ktOrq na sfinansowanie przediniotowei dostawy przeznaczona jest kwota
4 810 000,00 PLN brutto. Zamawiajacy nie mote zwiekszye tej kwoty, poniewaz dotychczasowe oszczednoki
wynikajace z realizacji umowy o dofinansowanie s4 niewystarczajace, a bud get Politechniki Gdanskiej na rok
2013 nie przewiduje finansowania przedmiotowego zadania.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zatnOwien
puhlicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pOin. zm.) Zatnawiajqcy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zatnOwienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty tub oferta z najni2szq cenq
przewy±sza kwote, ktOrq zamawiajqcy zamierza przeznaczye na sfinansowanie  zamOwienia, chyba ie
zamawiajqcy mole zwickszyá to kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.
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Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej"wspOifinansowany przez Unig Europejskq
ze .§rodkOw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Mfrastruktura i Srodowisko.

Wartod dofinansowania — 73 664 000
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-06.
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