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Gdańsk: Usługa wyceny dóbr wartości niematerialnych i prawnych w Projekcie Domowy 

asystent osób starszych i chorych na Wydziale ETI 

Numer ogłoszenia: 278987 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, faks 

+48 58 347 24 45. 

 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: Usługa wyceny dóbr wartości 

niematerialnych i prawnych w Projekcie Domowy asystent osób starszych i chorych na Wydziale 

ETI. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest usługa wyceny wartości godziwej dóbr niematerialnych i prawnych w postaci 

modularnej platformy do wspomagania osób starszych lub przewlekle chorych w warunkach 

domowych DOMESTIC . Wycena obejmowała będzie wycenę Platformy jako ogółu dóbr 

niematerialnych i prawnych, oraz osobną wycenę każdego z 5 podsystemów funkcjonalnych 

Platformy, stanowiących odrębne zespoły dóbr niematerialnych i prawnych. Usługa wyceny 

obejmowała będzie kompleksowe oszacowanie wartości, jak również czynności bezpośrednio 

związane z przeprowadzeniem wyceny, w szczególności: pozyskanie danych rynkowych o dobrach 

konkurencyjnych, dobranie i oszacowanie odpowiednich wskaźników finansowych lub 

ekonomicznych, danych potrzebnych do analizy ryzyka, danych potrzebnych do analizy potencjału 

rynków zbytu, spodziewanych wyników sprzedaży dla założonego okresu. Usługa wyceny zostanie 

wykonana wg. dwóch, następujących metodologii: metody kosztowej kosztu odtworzenia oraz 

metody dochodowej zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto, a także zawierała będzie 

analizę porównawczą wyników wyceny dokonanej wg. obu metodologii.. 

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


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8, 79.12.19.99-8, 79.31.00.00-0. 

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: 

14.02.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM   Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

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. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi 

związane z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 35 

000,00 zł 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje 

lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi 

doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 



obowiązków jakie zostaną im powierzone tj.: min. 1 osobą posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne lub prawnicze lub medyczne, 

która wykonała min. 2 usługi polegające na wycenie know-how Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie Wykazu osób oraz oświadczenia 

złożonego przez Wykonawcę. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia. 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 

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)  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. W przypadku gdy 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 

pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. Dokument powinien być wystawiony z zachowaniem wymaganego terminu 

określonego w pkt 5 niniejszego rozdziału SIWZ. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



 1 - Cena - 40 

 2 - Czas realizacji usługi - 50 

 3 - Potwierdzone dowodami wykonanie wyceny dóbr niematerialnych dotyczących 

oprogramowania - 10 

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 

Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z 

powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów 

wykonywania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. Strony są 

zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i 

zakończeniu zdarzenia określonego jako siła wyższa, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami. 

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a 

między Stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta 

Strona, której prace zostały utrudnione 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 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 

11/12, budynek A WETI, pok. 114. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
08.01.2014 godzina 12:30, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, budynek A WETI, pok. 127. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu projekt Domowy 

asystent osób starszych i chorych - UDA-POIG.01.03.01-22-139/09-01 realizowanym na Wydziale 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

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 

 


