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ZZ/603/009/2015         Gdańsk, dnia 16.06.2015 r. 

     

 
   

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro 

 

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 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 wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie  
pt. „Kamery umożliwiające kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu (ang. COgnitive & Perceptive CAMeraS)” 
realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej . 
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie  
      pt. „Kamery umożliwiające kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu (ang. COgnitive & Perceptive  
      CAMeraS)” realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zgodnie z  
      opisem w załączniku nr 2. 
      Przedmiot umowy powinien być wykonany w terminie od 06.07.2015 r. - 20.07.2015, 
      w tym: 

      - termin wykonania audytu – od 06.07.2015 r. – 10.07.2015 r. 

      - termin przekazania sprawozdania  – 13.07.2015 r. – 20.07.2015 r. 

      Audyt należy wykonać w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni dokumenty tylko w siedzibie  

      Zamawiającego. 

      Miejscem podpisania umowy będzie Wydział ETI. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) przedmiot usługi (nazwę, model, typ itp.); 

b) cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji 

zamówienia, w tym cenę towaru, koszty pobytu i transportu do siedziby Zamawiającego w celu wykonania 

usługi, w PLN; 

c) termin realizacji zamówienia; 

d) termin ważności oferty; 

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

a) ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi załącznik nr 1); 

b) cena musi być określona w złotych polskich; 

c) cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku; 

d) w przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg średniego 

kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert; 

4. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24.06.2015 r., do godz. 10:00, na nr faksu 58 347-24-45 lub w 

formie elektronicznej na adres dedykowany: logistyka@eti.pg.gda.pl wpisując w temacie: „Oferta złożona w trybie 

zapytania ofertowego znak ZZ/603/009/2015”.Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w 
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formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Osoba do kontaktu po 

stronie zamawiającego Bogusława Litwińska tel. 58 348 61 52. 

5. Niniejsze ogłoszenie  zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego www.dzp.pg.gda.pl  

6. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena  – 100%  

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania 

zawartej w pkt 2. 

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

8. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) wzór oferty; 

2) opis przedmiotu zamówienia. 

3) umowa - wzór 
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