
oGŁoszENlE o uDzlELANYM zAMoWlENlU

Po|itechnika Gdańska, Wydział FizykiTechnicznej i Matematyki Stosowanej, działĄąc na podstawie art. 4
pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamÓwień pub|icznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z pÓŹń. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. z 2010 r. nr 96 poz. 615 z pÓŹn' zm.), informuje o zamiarze udzie|enia zamÓwieniu na dostawę nw.
srebrnych drutÓw i zaprasza do składania ofeń.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

L .p Nazwa ||ość
I Srebrnv drut, średnica:0,6 mm, twardv (drut okrąqłv Aq 999) 0.045 ko
2 Srebrnv drut. średnica:0.5 mm' twardv (drut okraołv Ao 999) 0,020 ko
ó Srebrnv drut, średnica:0,4 mm, miękki (drut okrąqły Aq 999) 0 ,013  ks

Termin realizacji zamówienia: nie dłuiszy niŻ 14 dni kalendarzowych.
ofeńa powinna zawieraó:
Przedmiot dostawy (nazwę, mode|, typ itp')'
Cenę ofeńy brutto za rea|izację zamÓwienia z uwzg|ędnieniem wsze|kich kosztow niezbędnych do
rea|izacji zamowienia, w tym cenę towaru' kosztu transpońu do siedziby Zamawiającego'
Termin reaIizacji zamÓwienia,
Warunki gwarancji,
Termin wainoŚci ofeńy. ^l na o,rl ( l n . t ).-'
ofeńy na|eŻy złoŻyć w formie pisemnej do dnia 9!..Y.,.:.ź|.|..l.do godziny .!.Q.:.w-...., pocztą
e|ektroniczną na adres: mkrasinska@mif.po.oda.ol' mstanislawska@mif.po.oda.o| |ub na nr
fax:58 347 2821.
Kryteria oceny ofeń:
Przy wyborze ofeńy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 1o0%'

6. Zamawiający udzie|i zamÓwienia Wykonawcy' ktÓry złoŻy ofertę z na1niŻszą ceną spełniającą
wszystkie wymagania specyfikacji zawańej w pkt 1'

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w kazdym czasie bez podania
przyczyn.

2.
3.
a)
b)

c)
d)
e)
4.

zzn7t019Dt15

POLITECHNIKA
GDAŃsKA
WYDZIAł. FlzYKl TEcHNIczN EJ
I MATEMATYKI STOSOWAN E'

PoL|TEoHNIKA GDAŃsKA

ul. G. Narutowicza 1 l/12
80-233 Gdańsk

Gdańsk, oni".łJ.. 9! ],o6

ZATWIERDZAM:,."nńry*
(  , / t  'L)  \
' 
dr {nz. Leszek Wicikowski

. . . . łAJYDZ.IAŁ FlzYK|.TEcHN|cznrą...'.
prM pls usoby gFot,fidń}s| ej

tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail: malkrasi@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl


