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Dziekan 

 

 ZZ/25/002/D/2015 Gdańsk, dnia 22.04.2015r.

P.T. Wykonawcy 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, działając na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na: 
dostawę pizzy dla studentów  Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
w ramach konkursu „Wykombinuj most”. 
 

2. Nazwa i adres Zamawiającego 
Politechnika Gdańska, Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk, NIP 584-020-35-93,REGON 000001620, Telefon:+48 58 347-24-19, 
58 347-12-49, Faks :+48 58 347-24-13, reprezentowana przez: 
dra hab. inŜ. Ireneusza Kreję, prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej. 
Strona internetowa : http://www.pg.gda.pl ; Informacje dotyczące zamówień publicznych 
umieszczane są w zakładce „Zamówienia publiczne”. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia    
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pizzy polegająca na jej przygotowaniu i dostarczeniu dla 
ok. 100 studentów Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska w ramach konkursu ”Wykombinuj 
most”, który odbędzie się w dniach 06.05.2015r i 08.05.2015r.  

                Miejsce dostawy: 6 maja (środa) 80 szt. – Dziedziniec Północny i Południowy PG, 8 maja 
(piątek) 80 szt. - budynek „Kuźni” PG laboratorium. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Przygotowanie i dostarczenie pizzy dla co najmniej 100 osób na bazie produktów najwyŜszej 
jakości, gwarantujących bezpieczeństwo. 

 
1. Dostawa pizzy w dniu 06 maja 2015r (środa)  
a)  pizza duŜa w ilości 30 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 

                    - średnica nie mniej niŜ 30 cm, 
- pokrojona na 6 kawałków, 

                    - sos, ser, cebula, pomidor, feta, oliwki, 
b)  pizza duŜa  w ilości 30 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
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- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, pieczarki, szynka 

c) pizza duŜa  w ilości 20 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, szynka, ananasy 

Dostawa pizzy: w dniu 06 maja (środa) nastąpi w dwóch turach:  
     I tura o godzinie 13:00 po 15 szt. pizzy rodzaju a) i b) oraz 10 szt. pizzy rodzaju c) - Dziedziniec 

Północny i Południowy PG  
                 II tura o godzinie 13:30 po 15 szt. pizzy rodzaju a) i b) oraz 10 szt. pizzy rodzaju c) - Dziedziniec 

Północny i Południowy PG  
     Do pizzy Wykonawca dostarczy nie mniej niŜ 6 opakowań serwetek po minimum 100 szt. 
     w opakowaniu 

 
2. Dostawa pizzy w dniu 08 maja 2015r (piątek) 

a) pizza duŜa w ilości 30 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, cebula, pomidor, feta, oliwki, 

b)  pizza duŜa w ilości 30 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 
- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 

                    - sos, ser, pieczarki, szynka 
c) pizza duŜa  w ilości 20 sztuk, na cienkim cieście o grubości (od +/- 0,5cm do +/- 0,8cm) 

- średnica nie mniej niŜ 30 cm 
- pokrojona na 6 kawałków 
- sos, ser, szynka, ananasy 

Dostawa pizzy: w dniu 08 maja (piątek) w dwóch turach:  
I tura o godzinie 12:00 - po15 szt. pizzy rodzaju a) i b) oraz 10 szt. pizzy rodzaju c)- Budynek 
„Kuźni” PG laboratorium  

     II tura o godzinie 12:30 – po 15 szt. pizzy rodzaju a) i b) oraz 10 szt. pizzy rodzaju c)- Budynek 
„Kuźni” PG laboratorium  

               Do pizzy Wykonawca dostarczy nie mniej niŜ 6 opakowań serwetek po minimum 100 szt. 
               w opakowaniu. 
 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje transport Ŝywności  na  własny koszt i ryzyko zgodnie  
    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywanie porządku w miejscu realizacji zamówienia  

(bieŜące zagospodarowanie śmieci i odpadów). 
5. W przypadku niekompletnego zrealizowania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do  proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy przedmiotu zamówienia do 

Zmawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia 
ze szczególną starannością  i rzetelności 

                   
1. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 06.05.2015r i 08.05.2015r. 
                      Miejsce realizacji zamówienia: 
                      6maja (środa) – Dziedziniec Północny i Południowy PG; 8 maja (piątek) – Budynek „Kuźni” 
                      PG  laboratorium. 
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2. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
1) Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia). 
2) Cena musi być określona w złotych polskich. 
3) Cenę oferty naleŜy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
4) Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zmianami). 
5) W przypadku złoŜenia oferty w walucie innej niŜ PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN 

                        wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert. 
6) Cenę oferty naleŜy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową 

i terminową realizacją zamówienia. 
7) Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 
8) Podana w ofercie cena nie będzie podlegać waloryzacji w okresie trwania umowy. 

 
3. Forma, miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty naleŜy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, 
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach 
Główny PG, skrzydło B, parter, pok. 011 lub via email w formie skanu oferty na 
adres:szp@wilis.pg.gda.pl. 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 30  kwietnia 2015r. o godzinie 10:00. 
 

4. Kryteria oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym  kryterium 
oceny ofert: Cena 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoŜy ofertę 
spełniającą warunki zamówienia i zaproponuje najniŜszą cenę. 

 
5. Umowa 

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako 
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
2 do niniejszego zapytania ofertowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania w kaŜdym czasie i bez 

podania przyczyn. 
 
                     Załączniki: 

1. Formularz „OFERTA”. 
2. Wzór umowy 

 
                                                                                                      Dziekan Wydziału InŜynierii 

    Lądowej i Środowiska  
                                                                                                    dr hab. inŜ. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG 

 
                                                                                             


