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ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Gdańsk, dnia Ił'/3'2015

Nazwa Zamawiającego:
PoLlTEcHNlKA GDAŃsKA
Wydział oceanotechniki i okrętownictwa
ul. G. Narutowicza 11112
80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93
REGON:000001620

Politechnika Gdańska na podstawie ań. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień pubIicznych (Dz. U. z 20'13 r. poz. 907, 984, 1a47 i 1473 oraz z 20'14 r.

poz.423), informuje o udzielanym zamówieniu na dostawę/usługę w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa.

1. Przedmiot i wielkośó zamówienia
Przedmiot zamÓwienia obejmuje dostawę oprzyrządowania technologicznego do wyrobu
kopuł osłony ciŚnieniowej głowicy obrotowej pojazdow głębinowych Systemu oPM na okręt
KORMORAN ll wykonanego z materiałow Wykonawcy na podstawie dokumentacji technicznej
przekazanej pr zez Zamawi aj ące g o.
Przedmiot zamÓwienia powinien zostac dostarczony z następującymi dokumentami:
- deklaracja zgodności wytworzenia uządzenia wystawiona przez Wykonawcę (wg wzoru
Wykonawcy)
_ ceńyfikaty materiałowe na uŻyte materiały

2. Warunkijakie powinien spełniaó Wykonawca
2.1 o udzielenie zamówienia ubiegaÓ się mogą Wykonawcy, ktÓrzy posiadają wdrozony
system zarządzaniajakością lso 9001 w zakresie mechaniki precyzyjnej'
2.2 Podstawą do ubiegania się o zamówienie jest przekazanie przez Zamawiającego do
Wykonawcy szczegÓłowego opisu przedmiotu zamÓwienia w postaci dokumentacji technicznej
w formie elektronicznej. W celu otrzymania szczegołowego opisu przedmiotu zamowienia
Wykonawca występuje ż wnioskiem do Zamawiającego, w terminie do ..0.Ę. .0 3. '.. . '2015 r. za
poŚrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Bogumił Porala, Tel: 058 347 1186, e-mail: bora@pq.qda.pl
Wniosek powinien zawieraĆ numer referencyjny postępowania' dane firmy (adres' telefon,
NtP, REGON, KRS).

3. Termln realizacji
Wymagany termin realizaĄi zamÓwienia _ do 2 tygodniu od podpisania umowy.

4. Sposób przygotowania ofeńy
ofeńę naleŻy złoŻyć w formie pisemnej do
elektlo0iczną na adres elibiala@pq.qda.pI
zz26.rcrtbtzots/oPM"

dnia .06..ł 3'....zol5 r. do godz. 12''OO drogą
w tytule wiadomoŚci naleŻy wpisaÓ ,,ofeńa
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ofeńa powinna zawieraÓ:
- przedmiot dostawy (nazwa, typ i in.)
- wartośc netto realizacji zamowienia uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do jego

realizacji (m'in. koszty transpońu do siedziby Zamawiającego i in.)

- termin realizacji zamÓwienia,
- warunki płatnoŚci.

5. Kryteria oceny ofeń:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofeńy zastosowane zostaną następujące kryteria
oceny:
- cena 80%:

(cena najnizej oferty)/(cena badanej ofeńy) x 80.
- termin realizaĄi (w dniach) 20%:

(najkrotszy termin realizacji)/(termin realizacji badanej oferty) x 20

Kryterium cena oceniane będzie na podstawie wańoŚci oferty w PLN' W przypadku złoŻenia
ofeńy w walucie innej niz PLN, ofeńa zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A,
obowiązującego W dniu wyznaczonym jako termin składania ofeń.

6. Szczególne warunki realizacji zamówienia
6.1 ' Warunki płatnoŚci: 2'| dni, od dnia doręczenia faktury wraz z dokumentami

potwierdzającymi wykonanie pracy (protokoł zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

6.2. W pzypadku nieterminowej bądŹ wadliwej dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary w wysokoŚci 10% wartoŚci brutto zamÓwienia.

NiezaleŻnie od ww. kary Wykon awca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opoŻnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoś;ci 1o/o wańości brutto

zamÓwienia , za kaŻdy dzień opoŹnienia,
b. za odstąpienie puez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn

zaleŻnych od Wykonawcy - W wysokoŚci 10% wańoŚci brutto zamÓwienia.
6.3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy na

r ealizaĄę przed m iotu zamÓwien ia.
6'4. ZamawiĄący dopuszcza wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej przedmiotu

zamÓwienia w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy'

7. osoby upoważnione do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia
- w kwestiach technicznych:

Bogumił Porala, Tel: 058 347 1186' e-mail: bora@pq"gdą'p|
- w kwestiach administracyjnych:
Eliza Białasik, Tel: 058 347 157B, e-mail: elibiala@pq'qda'p|

8. lnne postanowienia
8.'1 ZamawiĄący po terminie złozenia ofert pzewiduje mozliwoŚc negocjacji warunkow
realizacji zamÓwienia z Wykonawcami, ktÓrzy złoŻyli ofertę.
8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŻnienia postępowania w kazdym czasie bez
podania przyczyn.

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego ofeńa uzyska najwyższą ilośó
punktów.
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