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Nazwa Zamawiaj ącego:
 
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Oceanotechniki i Okr
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk 
NIP: 584-020-35-93 
REGON: 000001620 
 
Politec hnika Gda ńska na podstawie art. 131b ustawy z dnia 29 styczni a 2004 r. 
zamówie ń publicznych (
poz. 423), informuje o 
obronno ści i bezpiecze ń
 
 
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuj
wodoszczelnych złącz tunelu pionowego 

1.1 Rys nr 764-01.03.10/P
1.2 Rys nr 764-01.03.10/P

wykonanych z materiałów Wykonawcy na podstawie dokumentacji technicznej 
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszen
Elementy należy wykonać
Przedmiot zamówienia powinien zosta

• świadectwo jakoś
• certyfikaty materiałowe materiałów

 
 
2. Warunki jakie powinien spełnia
O udzielenie zamówienia ubiega
zarządzania jakością ISO
 
 
3. Sposób przygotowania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 
elektroniczną na adres karwloda
Oferta powinna zawierać:
- kalkulację kosztów realizacji zamówienia uwzgl

realizacji, zgodnie z kalkulacj
- termin realizacji zamówienia podany w tygodniach;
- warunki płatności, 
- do oferty należy załą
zarządzania jakością ISO 900
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Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu  

5/OPM 

Gdań

ącego:  

ŃSKA 
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

11/12 

ńska na podstawie art. 131b ustawy z dnia 29 styczni a 2004 r. 
 publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. 

), informuje o udzielanym zamówieniu na dostaw ę/usług
bezpiecze ństwa.  

1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę elementów mechaniki precyzyjnej

tunelu pionowego pojazdów głębinowych systemu 
01.03.10/P-G Korpus złącza tunelu-wze4 - 20 szt.
01.03.10/P-S Korpus złącza tunelu-ślepe - 20 szt.

wykonanych z materiałów Wykonawcy na podstawie dokumentacji technicznej 
do niniejszego ogłoszenia. 
y wykonać. bez pokrycia ochronnego. 

Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony z następującymi dokumentami:
o jakości wystawione przez Wykonawcę, 

certyfikaty materiałowe materiałów użytych do wykonania elementów

Warunki jakie powinien spełnia ć Wykonawca  
ie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają

ś ą ISO 9001 w zakresie mechaniki precyzyjnej. 

. Sposób przygotowania ofert y 
ż ć w formie pisemnej do dnia 15.01.2015 do godz. 1

karwloda@pg.gda.pl. 
Oferta powinna zawierać: 

 kosztów realizacji zamówienia uwzględniającą wszelkie koszty niezb
zgodnie z kalkulacją stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

termin realizacji zamówienia podany w tygodniach; 

ży załączyć kopię certyfikatu potwierdzającego 
ś ą ISO 9001 w zakresie mechaniki precyzyjnej. 

 
Gdańsk, dnia 08.01.2015 

ska na podstawie art. 131b ustawy z dnia 29 styczni a 2004 r. – Prawo 
1047 i 1473 oraz z 2014 r. 

usług ę w dziedzinie 

mechaniki precyzyjnej – korpusów 
binowych systemu OPM: 

20 szt. 
20 szt. 

wykonanych z materiałów Wykonawcy na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej 

cymi dokumentami: 

do wykonania elementów. 

posiadają wdrożony system 

do godz. 12:00 drogą 

 wszelkie koszty niezbędne do jego 
cznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia; 

ącego wdrożenie systemu 






