
POLITECHNIKA 
GDAKISKA 
WYDZIAt ELEKTROTECHNIKI 
1 AUTOMATYKI 

ZAMOWIENIE NR ZZ/293/014/14 

1. Nazwa Zamawiajcicego: 
Politechnika Gdartska 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

II. Zamawiajacy Politechnika Gdatiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, prowadzac zam6wienie na 
podstawie art.4 pkt.8a ustawy PZP, zaprasza do zbzenia oferty na dostaw? uniwersalnego modutu 
kontroino - pomiarowego dia Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, zgodnie z opisem szczegotowym 
przedmiotu zamowienia zawartym w za^czniku nr 2. 

III. Opis sposobu obliczenia ceny: 
•1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowi^zany jest uwzgl^dnid wszystkie wymogi, zwiqzane 

z realizacj^ zam6wienia oraz ujqd wszystkie dodatkowe koszty niezb^dne do prawidtowego i petnego 
wykonania przedmiotu zamowienia. 

2. Cen? oferty nalezy okreslic w wartosci brutto w PLN, z doktadnoSciq do dwoch miejsc po przecinku i 
wpisac w odpowiednie miejsce na druku OFERTA (zat^cznik nr 1 do zamowienia). 

3. Cen^ oferty jest cena brutto podana cyframi i stownie na druku „Oferta". 
4. Cena oferty b^dzie obowi^zywac przez caty okres zwi^zania ofertq, nie b^dzie podlegata negocjacjom 

i b^dzie wi^z^ca dIa stron umowy 
5. Wszelkie rozliczenia, pomi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawc^, b^dq prowadzone w PLN. 

IV. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze oferty Zamawiajacy b?dzie kierowat si? nast?puj^cym kryterium: 
Cena oferty-100% 

V. Termin realizacji: do 4 tygodni od daty udzielenia zambwienia. 

VI. Oferty nalezy przestac na zat^czonym druku stanowie|cym zate|cznik nr 1 do zamowienia wraz ze 
szczegolowym opisem stanowiacym zatc|cznik nr 2 do zamowienia do dnia 19.09. 2014 r., do 
godziny 14:00 na adres Zamawiaj^cego: Politechnika Gdahska Budynek Wydziatu Elektrotechniki 
1 Automatyki, pok. 30, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk, z dopiskiem: 

„ Dostawa modutu kontroino - pomiarowego dIa Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki" ,b^dz na adres e-
mail: zbicki(a).pq.qda.pl, lub faks; 58 347-17-75. 

Zat^czniki: 

1) oferta 
2) szczegotowy opis przedmiotu zamowienia 

(w imieniu Zamawiajqcego ) 

POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

tel. 58 347 14 02 
fax 58 347 18 02 
e-mail awojew@pg.gda.pl 
www.ely.pg.gda.pl 



POLITECHNIKA 
GDANSKA 
WYDZlAi ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

Za^cznik nr 1 

(nazwa i adres wykonawcy) 

OFERTA f 

Zamawiajacy; 
Politechnika Gdatiska 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

Nawiqzujqc do zamowienia dotycz^cego ziozenia oferty na dostaw? uniwersalnego modutu kontroino -
pomiarowego dia Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, 

My nizej podpisani: 

imi? nazwisko 

imi? nazwisko 

dziataj^cy w imieniu i na rzecz: 

Petna nazwa: 

e-mail: 
Adres: 

• 

REGON nr NIPnr 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 

I.Oferujemy realizacj? przedmiotu zam6wienia, zgodnie ze szczegotowym opisem przedmiotu 
zamowienia (zatqcznik nr 2) za cen§: 

brutto PLN (stownie PLN: ) 

tqcznie z podatkiem VAT. 

2.0§wiadczamy, ze zam6wienie zrealizujemy w ci^gu 4 tygodni od daty jego udzielenia. 

3. OSwiadczamy, ze udzielamy miesi^cznej gwarancji na modut kontroino- pomiarowy objety 
zamowieniem. 
Okres waznosci oferty wynosi 

, dn 
(podpis i pieczqtka wykonawcy) 

POLITECHNIKA GDAf^SKA tel. 58 347 14 02 
Wydziat Elektrotecfiniki i Automatyki fax 58 347 18 02 
ul, Narutowicza 11/12 e-mailawojew@pggda.pl 
80-233 Gdansk www.ely.pg.gda.pl 



POLITECHNIKA 
GDANSKA 
WYDZIAt ELEKTROTECHNIKI 
1 AUTOMATYKI 

Zalqcznik nr 2 

(nazwa i adres wykonawcy) 

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Nazwa llosc Minimalne wymagania Zamawiajqcego stawiane 
urz^dzeniu 

Oferowany przez Wykonawcy modut 
spetniajqcy wymagania techniczne 
Producent / Marka/ Model /Typ)* 

Uniwersalny 
modut 
kontrolno-
pomiarowy 

(Karta akwizycji 
danycti) 

1 • Liczba wejsc analogowychi minimum: 
16xS.E. lub SxDIFF 

• Rozdzielczosc minimum: 12 bitow, pami^c 
FIFO: 1k 

• Liczba wyjsc analogowycti minimum : 2 
• Minimum 8 wejsc cyfrowychi TTL 
• Minimum 8 wyjsc cyfrowych TTL 
• Minimum 1 licznik (32b) 
• Interfejs USB 2.0 
• Zasilanie z portu USB (+5V) 
• Urzqdzenie nie przekraczaj^ce wymiarow: 

140x90x40mm 
• Gwarancja: minimum 12 miesi^cy 

* W celu potwierdzenia , ze zaoferowany modut spetnia minimalne wymagania okreslone przez 
Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowiqzany jest zatqczyc do oferty opis podaj^c mark?, model, typ, oraz 
producenta wyrobu. 

O^wiadczamy, ze oferowane przez nas urzqdzenie, wyszczegdinione powyzej, posiada deklaracj? zgodnoSci 
CE. 

(podpis i pieczqtka Wykonawcy) 

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 58 347 14 02 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki fax 58 347 18 02 
ul. Narutowicza 11/12 e-mail awojew@pg gda.pl 
80-233 Gdansk www.ely.pg.gda.pl 


