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Temat: Potwierdzenie opublikowania ogfoszenia w BZP na portalu UZP 34695-2015 
Nadawca: Biuletyn UZP <biuletynzp@uzp.gov.pl> 
Data: 2015-03-12 11:28 
Adresat: undisclosed-recipients:; 

Szanowni PanstwOj 
Uprzejmie informujemy, ze Pahstwa Ogioszenie o zamowieniu przeslane w dniu 
2015-03-12 o godzinie 11:28 zostalo opublikowane w Biuletynie Zamowien -
Publicznych w dniu 2015-03-12 o godzinie 11:28 (numer ogloszenia 34695-2015). 
Tresc zamieszczonego ogloszenia w zaiqczeniu. 

Ta wiadomosc zostala wygenerowana automatycznie. Prosimy na n i ^ nie 
odpowiadac.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie p u b l i k a c j i ogioszeri prosimy 
kierowac na biuletynzp^uzp.gov.pi 

Urzqd Zamowien Publicznych. 

-34695-2015.html 

Gdansk: Przedmiotem zamowienia jest dostawa materiatow 
promocyjnych dIa Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdahskiej 
Numer ogtoszenia: 34695 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015 

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogloszenia: obowi^zkowe. 
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia pubiicznego. 

S E K C J A I: ZAMAWIAJACY 

1.1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdanska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdansk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 17 75. 

Adres strony internetowej zamawiajejcego: www.pg.gda.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Uczelnia publiczna. 

S E K C J A II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow 
promocyjnych dia Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej. 
11.1.2) Rodzaj zamowienia: dostawy. 
11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiot zamowienia obejmuje 
dostaw?: smyczy 500 szt., brelokow Zarowka typu LED 100 szt., otowkow 1000 szt., dlugopisow 1500 szt., 
pami^ci USB (pendrive) 50 szt, opasek gumowych 300 szt., balonow 1000 szt., roolupow 2 szt. Szczegotowy 
opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zalqcznikach nr 6.1 i 6.2 do SIWZ. 
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11.1.6) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 39.29.41.00-0. 
11.1.7) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty cz?sciowej: tak, liczba cz?sci: 2. 
11.1.8) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty wariantowej: nie 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAIVIOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10. 

S E K C J A III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. , 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

IM.2) ZALICZKI 
in.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy 
prawa naktadajq obowi^zek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku 

Dziatalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnieii. 

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie. 
111.3.3) Potencjat techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Zamawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spehiiania tego warunku 

Zamawiaj^cy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Zamawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 
III. 4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
111.4.1) W zakresie wykazania spehiiania przez wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprocz oswiadczenia o spefriianiu warunkow udziatu w post?powaniu nalezy przedtozyc: 
111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy 
przedtozyc: 

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej 

• lista podmiotow nalez^cycti do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy 
kapitatowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt III.5) 
I.Formularz oferty - zat^cznik nr 1 do SIWZ. 2.Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w post?powaniu -
wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 2 do SIWZ. S.Formularze cenowe -wg wzoru stanowi^cego zat^czniki nr 
5.1 i 5.2 do SIWZ.4. Opcjonalnie, jesli wyst?puje petnomocnik, petnomocnictwo dIa osoby reprezentuj^cej w 
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nlnlejszym postepowaniu Wykonawc? lub petnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentuj^cego kilku 
Wykonawcow sktadajgcycti ofert? wspolny - zawierajqce zakres rzeczowy i termin jego waznosci- zgodnie z 
art. 23 ust.2 ustawy 5. Informacja o tym, czy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu definicji 
zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 
2007 r., nr 50, poz. 331 z pozniejszymi zmianami), wg wzoru stanowi^cego zat^cznik nr 4 do SIWZ. 
6.Opcjonalnie -pisemne zobowi^zanie podmiotu(6w) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych 
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (w przypadku, gdy Wykonawca b?dzie 
polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub 
zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego t^czqcych go z nimi 
stosunk6w).7.0ferta wspolna Wykonawcow 1. Wykonawcy zamierzaj^cy wspolnie ubiegac si? o udzielenie 
zamowienia (np. konsorcjum) zobowi^zani sq do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym post?powaniu, albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia 
pubiicznego. Petnomocnictwo musi bye udzielone w formie pisemnej i wskazywac w szczegolnosci; a) 
post?powanie o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, b) Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o 
zamowienie, e) ustanowionego petnomocnika, d) zakres jego umocowania. Petnomocnictwo musi bye 
podpisane w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia przez osoby 
uprawnione do sktadania oswiadczen woli wymienione we wtaseiwym rejestrze lub ewideneji dziatalnosci 
gospodarczej Wykonawcy. 2. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si? o udzielenie zamowienia w formularzu oferty 
jak i w innych dokumentach powotuj^cych si? na Wykonawc? w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni 
wpisac dane dotyczace wszystkich Wykonawcow, a nie ich petnomocnika. 3. Aby podmioty wyst?puj^ce 
wspolnie spetniaty warunki wymagane od Wykonawcow: Kazdy z tych podmiotow musi wykazac brak podstaw 
do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia. Dokumenty opisane w rozdziale VI w pkt. 2 i 3 na 
potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia kazdy 
podmiot sktada z osobna. Lqcznie (wspolnie) te podmioty musz^ spetniac warunki, o ktorych mowa w rozdz. V 
pkt. 1 specyfikacji Dokumenty opisane w rozdz VI w pkt. 1 specyfikacji, ktore nalezy ztozyc na potwierdzenie 
spetnienia warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V pkt. 1, podmioty sktadaj^ wspolnie lub kazdy z osobna. 
Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w post?powaniu, kazdy podmiot sktada z osobna lub 
jedno wspolnie. Dokumenty dotyczace poszczegolnych podmiotow, powinny bye podpisane odpowiednio przez 
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotow, ktorych dotyczy. Dokumenty, wspolne dla wszystkich 
podmiotow, powinny bye podpisane przez petnomocnika lub wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych 
si? 0 zamowienie. 4, Oferta winna bye podpisana przez kazdego z Wykonawcow wyst?pujqcych wspolnie lub 
upowaznionego przedstawiciela - petnomocnika, by prawnie zobowiqzywata wszystkich Wykonawcow. 5. 
Podmioty wyst?pujqee wspolnie ponosz^ solidarn^ odpowiedziainosc za niewykonanie lub nienalezyte 
wykonanie zobowi^zaii. 

S E K C J A IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniezony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi^zane z przedmiotem zamowienia: 

1 - Cena - 60 
2 - Termin wykonania zamowienia - 40 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje si? istotne zmiany postanowieii zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie 
ktorej dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkow zmian 
1. Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, 
dotycz^cych: a. terminu Termin zakohezenia realizacji przedmiotu zamowienia ustalony w umowie moze ulec 
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zmianie w przypadku wyst^pienia nizej wymienionych okolieznosei pod warunkiem, ze maj^ one wptyw na 
termin realizacji catego przedmiotu umowy. Okolieznosei mog^ce spowodowac zmian? terminu mog^ wynikac 
z: Wyst^pienia okolieznosei lezqcych po stronie Zamawiajacego. Dzialania sHy wyzszej (np. kl?ski zywiolowe, 
huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), 
ktorych zaistnienie lezy poza zasi?giem i kontrol^ uktadaj^cych si? stron. W okolicznosciach wyzej 
wymienionych strony ustalaj^ nowe terminy umowne z tym, ze wielkosc zmian musi bye powiazana z przyezyn^, 
jaka j ^ spowodowata. b. zmian osob reprezentuj^eych strony umowy W przypadku zmian osob uprawnionych 
do reprezentowania Zamawiajacego lub Wykonawey strony dokonaj^ stosownyeh zmian w umowie. c. Zmiany 
nazw, siedziby, numerow kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych stron umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost?pna specyfikacja istotnych warunkow 
zamowienia: www.dzp.pg.gda.pl 
Specyfikacj? istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Politechnika Gdanska, 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. J. Sobieskiego 7, 80-216 Gdansk Wrzeszcz pok. 30. 
IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziahi w post?powaniu lub ofert: 20.03.2015 
godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdanska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. J. Sobieskiego 7, 
80-216 Gdansk - Wrzeszcz pok. 30. 
IV.4.5) Termin zwi^zania oferty: okres w dniach: 30 (od ostateeznego terminu sktadania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, w przypadku 
nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj^cych zwrotowi 
srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cz?sci zamowienia: nie 

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH 

CZ^SC Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiatow promocyjnych - cz?sc 1. 
1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: Szczegotowy opis przedmiotu 
zamowienia znajduje si? w zat^ezniku nr 6.1 do SIWZ. 
2) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 39.29.41.00-0. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi^zane z przedmiotem zamowienia: 

1. Cena-60 
2. Termin wykonania zamowienia - 40 

CZ^SC Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiatow promocyjnych - ez?sc 2. 
1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: Szczegotowy opis przedmiotu 
zamowienia znajduje si? w zat^ezniku nr 6.2 do SIWZ.. 
2) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 39.29.41.00-0. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi^zane z przedmiotem zamowienia: 

1. Cena - 60 
2. Termin wykonania zamowienia - 40 

— Zatgczniki: 
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