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Gdańsk: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn.: 

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE na Politechnice Gdańskiej 

Numer ogłoszenia: 262734 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 

29 13. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa 

materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR 

UE na Politechnice Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego 

Punktu Kontaktowego ds. 7. PR UE na Politechnice Gdańskiej. 2. Przedmiot zamówienia 

obejmuje zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie, wykonanie i dostarczenie do 

siedziby Zamawiającego nw. materiałów promocyjnych: - pendrive w okrągłej, plastikowej 

obudowie -150 szt. - zakreślacz kolorowy 5w1 - 200 szt. - zestaw karteczek samoprzylepnych 

w plastikowym opakowaniu - 200 szt. - notes samoprzylepny z nadrukiem - 200 szt. - 

kalendarz ścienny trójdzielny na 2014 rok z kopertą do wysłania - 100 szt. Wspólny Słownik 

Zamówień Kod CPV: 39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne Kod CPV: 22462000-

6 materiały reklamowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 

Załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, 

wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie mogą być 

przedmiotem praw osób trzecich 5. Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot 

zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania projektu graficznego, oznakowania materiałów promocyjnych na podstawie 

http://www.dzp.pg.gda.pl/


dostarczonego przez Zamawiającego materiału merytorycznego do opracowania projektu, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu sugestii Zamawiającego, a następnie dostosowania 

projektu do umieszczenia go na materiałach promocyjnych. 7. Wykonawca udzieli 

dwunastomiesięcznej gwarancji na nw. materiały promocyjne: - pendrive w okrągłej, 

plastikowej obudowie -150 szt. - zakreślacz kolorowy 5w1 - 200 szt. 8. Szczegółowe zapisy 

dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera wzór Umowy (Załącznik nr 6 do 

SIWZ). 9. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji z wyłączeniem kalendarzy 

ściennych trójdzielnych na 2014 rok z kopertą do wysłania. Zamawiający przyznaje sobie 

prawo opcji do zwiększenia zamówienia do 50% zamówienia podstawowego, tj. ilości 

wyszczególnionych w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do 

SIWZ. Ilości w prawie opcji są ilościami przewidywalnymi. Zamawiający może z nich 

skorzystać, lecz nie musi. W przypadku, gdy zdaniem Zamawiającego zaistnieje potrzeba 

realizacji dodatkowych ilości wówczas Zamawiający może je zlecić w ramach zawartej 

umowy po cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy i na takich samych 

warunkach jak zamówienie podstawowe. Zamówienie objęte prawem opcji będzie 

zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2013 r.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed 

upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 333,00 zł. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Formularz rzeczowo - cenowy - Załącznik nr 

2 do SIWZ 3. Opcjonalnie jeśli występuje pełnomocnik - pełnomocnictwo dla osoby 

reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub 

podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Opcjonalnie, 

pisemne zobowiązanie podmiotów, które zobowiązały się do oddania niezbędnych zasobów 

Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w 

przypadku: - zmiany obowiązujących stawek podatku VAT - wystąpienia zdarzeń siły 

wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 

zapobieżenia jego skutkom. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach B, pokój 401. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 30.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk, Gmach B, pok. 401. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


