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Gdańsk: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na 

Politechnice Gdańskiej 

Numer ogłoszenia: 358508 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014 

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.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów promocyjnych na 

potrzeby Projektu Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice 

Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

obejmuje zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie, wykonanie i dostarczenie do 

siedziby Zamawiającego poniższych materiałów promocyjnych: - torby z rączką (500 szt.) - blok 

firmowy w kratkę A4 (500 szt.) - automatyczny plastikowy długopis (500 szt.) - zestaw karteczek 

samoprzylepnych w tekturowej okładce (500 szt.). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 79.82.25.00-7. 

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

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

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


 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga 

wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 



 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

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. Na postępowanie należy złożyć wypełniony druk: Oferta (zał. nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia) Formularz rzeczowo-cenowy, (zał. 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia), 2. dotyczy: rozdział III.4.3.1: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w rozdziale III.4.3.1 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 z zachowaniem terminów, o których mowa w 

rozdziale III.4.3.1) 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 

1 Ustawy Pzp); 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp; 2) 

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 3) Dokument 

pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 

właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy; 4) 

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 

kopii dokumentów; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; 7)Dokumenty i 

oświadczenia wymienione w rozdz. V ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia muszą 

być złożone przez każdego Wykonawcę (każdy z Wykonawców składa je w imieniu własnym); 9) 

Dokumenty wymienione w rozdz. V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Wykonawcy składają wspólnie. 10) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV SIWZ 

ust. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie; 11) 



Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. W postępowanie należy złożyć również 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - termin realizacji zamówienia - 5 

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 

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

przypadku: a) zmiany obowiązujących stawek podatku VAT b) wystąpienia zdarzeń siły wyższej 

jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia w 

szczególności klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, katastrofy transportowej, pożaru, eksplozji, 

wojny, strajku i innych nadzwyczajnych wydarzeń, których zaistnienie leży poza zasięgiem i 

kontrolą stron. W takiej sytuacji termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania wydarzenia i o 

czas usunięcia jego skutków. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 2. 

Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 3. Wszystkie zmiany umowy 

dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 

obu stron. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

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



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, Skrzydło B Gmachu Głównego pokój 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.. 

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

ofert: 06.11.2014 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, Skrzydło B Gmachu Głównego, pokój 213, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233, 

80-233 Gdańsk... 

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: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2014 r. godz. 10:45 w siedzibie 

Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, pokój 272 - sala kolegialna, ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 4. Zamawiający nie 

przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy 

Pzp., 5. Kryteria oceny ofert i ich waga: a) cena - 95%, b) termin realizacji zamówienia - 5% w tym: 

Termin realizacji zamówienia 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy: 0 pkt. Termin realizacji 

zamówienia 13 dni roboczych od dnia zawarcia umowy: 3 pkt. Termin realizacji zamówienia 11 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy: 5 pkt. Ogólna ocena oferty zostanie dokonana na podstawie 

sumy punktów z ocen za poszczególne kryteria.. 

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 

 
 


