
POLITECHNIKA 
GDAKISKA 
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

ZAMOWIENIE NR ZZ/288/014/14 

1. Nazwa Zamawiaj^cego: 
Politechnika Gdariska 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki ~ 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

II. Zamawiaj^cy Politechnika Gdariska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk, prowadz^c zamowienie na 
podstawie art.4 pkt.8a ustawy PZP, zaprasza do zJozenia oferty na dostaw? zestawu przetwornikow dIa 
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, wg formularza cenowego stanowiacego za^cznik nr 2 do 
niniejszego zamowienia. 

III. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1 Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiqzany jest uwzgl^dnic wszystkie wymogi, zwiqzane 

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

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

3. Cen^ oferty Wykonawca obiicza na podstawie formularza cenowego, ktory Wykonawca musi ziozyd wraz 
z oferty. Cen? okreSlon^ w formularzu cenowym Wykonawca przenosi do odpowiedniego miejsca na 
druku OFERTA. 

4. Cen^ oferty jest cena brutto podana cyframi i slownie na druku „Oferta". 
5. Cena oferty b^dzie obowi^zywac przez caly okres zwi^zania ofertq, nie b^dzie podlegala negocjacjom 

i b^dzie wi^z^ca dIa stron umowy. 
6. Wszelkie rozliczenia, pomi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcq, b^dq prowadzone w PLN. 

IV. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze oferty Zamawiajqcy b^dzie kierowal si? nast^pujqcym kryterium: 
Cena oferty-100% 

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

VI. Oferty nalezy przestac na zal^czonym druku stanowi^cym zat^cznik nr 1 do zamowienia wraz z 
formularzem cenowym stanowic|cym zalc|cznik nr 2 do zamowienia do dnia 19.09. 2014 r., do 
godziny 14:00 na adres Zamawiajqcego: Politechnika Gdariska Budynek Wydzialu Elektrotechniki 
i Automatyki, pok. 30, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdarisk, z dopiskiem: 

„ Dostawa zestawu przetwornikbw dIa Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki" ,bqdz na adres e- mail: 
zbicki(5)pq.qda.pl , lub faks: 58 347-17-75. 

Zaiqczniki: 

1) oferta 
2) formularz cenowy 

D Z I E K A N 
WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI lAUTOMAT/KI 

(w imieniu Zamawiajgcego ) 

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

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



POLITECHNIKA 
GDAKISKA 
WYDZIAt ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

Zat^cznik nr 1 

(nazwa i adres wykonawcy) 

OFERTA 

Zamawiaj^cy: 
Politechnika Gdariska 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdarisk 

Nawi^zuj^c do zambwienia dotycz^cego ztozenia oferty na dostaw? zestawu przetwornikbw dIa Wydziatu 
Elektrotechniki i Automatyki, 

My nizej podpisani: 

imi? nazwisko 

imif nazwisko 

dziatajqcy w imieniu i na rzecz; 

Pelna nazwa ; 

e-mail: 
Adres: 

• 

REGON nr NIP nr 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 

LOferujemy realizacj? przedmiotu zambwienia, zgodnie z formularzem cenowym (za^cznik nr 2 do 
zambwienia) za cen?: 

brutto PLN (stownie PLN: ) 

Iqcznie z podatkiem VAT. 

2.Oswiadczamy, ze zambwienie zrealizujemy w ci^gu 4 tygodni od daty jego udzielenia. 

3. Oswiadczamy, ze udzielamy 12 miesi^cznej gwarancji na przetworniki obj^te zambwieniem. 

Okres waznosci oferty wynosi 

dn. 
(podpis i piecz^tka wykonawcy) 

POLITECHNIKA GDAigSKA 
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 
GDAKISKA 
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

Za^cznik nr 2 

(nazwa i adres wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWY 

L.p. Przedmlot zamowienia Liczba j . m. 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartosc 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 
[%] 

Wartosc 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartosc 
brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 6 ( 3 * 5 ) 7 8 ( 6 * 7 ) 9 (6+8) 

1. Zestaw przetwornikow* 1 kpl 

Wartosc brutto: 

*Zestaw ( 1 komplet) przetwornikow pr^dowych sktedaj^cy si? z 4 tor6w pomiarowych) do 
czteroprzewodowego pomiaru mocy w uktadach nieliniowych 3 fazowych, o parametrach nie gorszych niz typ 
ilOOOs. 

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 


