
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.dzp.gda.pl 

 

Gdańsk: usługa badania potencjału rynkowego oraz przygotowania na jej podstawie 

raportu zawierającego analizę przeprowadzonego badania w celu określenia potencjału 

komercyjnego wyników prac B+R prowadzonych w Politechnice Gdańskiej dla 5 

technologii zgłoszonych w ramach realizacji projektu Inkubator innowacyjności 

współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu 

systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

(Poddziałanie 1.1.3) 

Numer ogłoszenia: 176976 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 

29 13. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa badania potencjału 

rynkowego oraz przygotowania na jej podstawie raportu zawierającego analizę 

przeprowadzonego badania w celu określenia potencjału komercyjnego wyników prac B+R 

prowadzonych w Politechnice Gdańskiej dla 5 technologii zgłoszonych w ramach realizacji 

projektu Inkubator innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w 

ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich 

wynikami, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-

2013 (Poddziałanie 1.1.3). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

http://www.dzp.gda.pl/


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest usługa badania potencjału rynkowego oraz przygotowania na jej podstawie 

raportu zawierającego analizę przeprowadzonego badania w celu określenia potencjału 

komercyjnego wyników prac B+R prowadzonych w Politechnice Gdańskiej dla: 

1)Biopolimerowy materiał do zastosowań medyczno - kosmetycznych nr projektu 

II/Chem/2014/17; 2)Dwufazowy kanoniczny konwerter napięcia stałego z przełączanymi 

kondensatorami projekt nr II-2/Eti/2014/12; 3)projektu prof. dr hab. inż. Roberta 

Jankowskiego; 4)projektu dr inż. Dariusza Kowalskiego; 5)projektu prof. dr hab. inż. 

Krzysztofa Wilde; 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowi 

załącznik 8 do SIWZ. 3.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przygotuje 

pisemny raport (dla każdej Technologii) zawierający analizę badania potencjału rynkowego w 

ilości 2 egzemplarzy. 4.Wykonawca jest zobowiązany do udzielania niezbędnych informacji i 

pomocy potrzebnej do zrozumienia i wyjaśnienia niejasności we wszystkich sprawach 

będących przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie analizy potencjału rynkowego badanych 

technologii. 5.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i 

umiejętności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 6.Wykonawca 

oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą starannością, zgodnie z 

ogłoszeniem o udzielaniu zamówienia i wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z 

zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 7.Wykonany przez Wykonawcę przedmiot 

zamówienia będzie wolny od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich związanych 

z prawami autorskimi.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 25. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

przed upływem terminu składania ofert wadium. 2.Wysokość wadium ustalono w wysokości 

po 300 zł dla każdej z części. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 1)pieniądzu, - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 



Bank Millennium S.A. 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem: Wadium nr 

postępowania ZP/234/057/U/15 Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 

składania ofert, tj. do dnia 22.07.2015 r. do godz. 09:30. Kopię przelewu zaleca dołączyć do 

oferty; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach 

bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., poz. 275, z późn. zm.). 4.W przypadku 

wnoszenia wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, oryginał dokumentu 

wadium należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej (Gmach 

B) lub przesłać pocztą (Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk z dopiskiem Wadium do ZP/234/057/U/15), natomiast potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kserokopię dokumentu dołączyć do oferty. 5.Wadium wniesione w jednej z form 

określonych w pkt 2 ppkt 2 ÷ 5, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 

gdy najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.07.2015 r. do godz. 09:30 

Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 6.Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) 

musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

1)nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz Wykonawcy/poręczyciela (banku; instytucji 

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2)określenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego dotyczy, 3)kwotę, 4)termin ważności, 5)mieć formę 

bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6)być 

nieodwołalny, 7)obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8)a także obejmować 

cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 7.Nie wniesienie wadium w wymaganym 

terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie na cały okres związania ofertą, 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Części I Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 



okresie 1 usługę wykonania badania potencjału rynku z dziedziny chemii. 

Części II Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie 1 usługę wykonania badania potencjału rynku z zakresu elektroniki. 

Części III -V Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie 1 usługę wykonania badania potencjału rynku z zakresu 

budownictwa, 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba, 

która będzie realizować zamówienie spełnia łącznie następujące wymagania: 

a)posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne b)wykonała co najmniej jedno 

badanie potencjału rynku dla przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu 

na rynek nowej technologii w postaci produktu, lub usługi. Przez 

wykształcenie wyższe ekonomiczne należy rozumieć ukończenie studiów z 

zakresu nauk ekonomicznych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 



 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika 1 do SIWZ Opcjonalnie, jeśli występuje 

pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 

Wykonawców składających ofertę wspólną Kopię potwierdzenia wniesienia wadium zaleca 

się 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 70 



 2 - Termin wykonania zamówienia - 30 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.dzp.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Biuro Inkubatora Innowacyjności Dom 

Studencki Nr 12 ul. Traugutta 115 A, 80-226 Gdańsk. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 22.07.2015 godzina 09:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy 

i Technologii, Biuro Inkubatora Innowacyjności Dom Studencki Nr 12 ul. Traugutta 115 A, 

80-226 Gdańsk. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Postępowanie finansowane jest w ramach realizacji projektu 

Inkubator Innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach 

projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich 

wynikami, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-

2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


