Gdańsk: Dostawa sprzętu multimedialnego (projektorów) dla Wydziału
Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Numer ogłoszenia: 162915 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:-SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektronik , Telekomunikacji i
Informatyki , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj pomorskie, tel. +48 58 348 61
52, faks +48 58 347 24 45.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez zamawiającego: Dosta a sprzętu multimedialnego (projektorów) dla Wydzia �u
Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 24 szt. projektor �w multimedialnych dla SOT, 2 szt.
projektorów dla KMOE i 1 szt. projektor i 1 zestawu głośników dla KISI..< >
II.1.5)
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
tr>
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości l b zakresu zamówień uzupełniających< i>

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.0 -1, 32.32.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, l czba części: 3.II.1.8) Czy
dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres dniach:
28.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Działalność prowadzona na potrzeby wykona ia przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu nie wymaga posiadan a specjalnych uprawnień.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie wyznacza szczegółow go warunku w tym zakresie. Zamawiający
uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia< >
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie wyznacza szczegółow go warunku w tym zakresie. Zamawiający
uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia< >
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie wyznacza szczegółow go warunku w tym zakresie. Zamawiający
uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia< >
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie wyznacza szczegółow go warunku w tym zakresie. Zamawiający
uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia< >
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ
� DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIA� U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:< >
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć: p>


oświadczenie o braku podstaw d wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po a terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym m siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:< >


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed u ływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowa iu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do ej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej sa ej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochroni konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do gr py kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE
OFEROWANE DOSTAW , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM< >
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane dostawy lub usługi
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłoży :


próbki, opisy lub fotografie produktó , które mają zostać
dostarczone, których autentyczność musi ostać poświadczona przez
wykonawcę na żądanie zamawiającego /li>

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale techniczn m,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych l b
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawne o
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi� zany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasob mi w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozyc i niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówien Zaleca się aby zobowiązanie
zawiera� : 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiot 2)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, p zy
wykonywaniu zamówienia 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmi em, 4) zakres i okresu udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówieni Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytori m Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
zamiast dokumentów, o których mo a w pkt. 3 ppkt 2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w któr m ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, � : a)nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości - wystawione ie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania of t. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym Wykonawca a siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o któ ych mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczeni , w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykona cy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo or anem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsc zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejs e zamieszkania, lub przed notariuszem, z
zachowaniem terminów, o który h mowa odpowiednio w pkt 4 lit.a).
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 przedmiotem
zamówienia:



1 - Cena - 90
2 - termin realizacji zamówienia - 10
IV.2.2)
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku o treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie
warunk �w zmian
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej um
wy w stosunku do treści oferty, dotyczącyc a)terminu Termin
zakończenia przedmiotu umowy ustalony w umowie może ulec zmianie
w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod
warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu

um . Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynik �
z: działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, ka
astrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne
nadzwyczajn wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i
kontrolą układaj �cych się Stron W okolicznościach wyżej
wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne z tym że wielkość
zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowo wała b)zakresu
umowy Okoliczności mogące spowodować zmianę zakresu umowy
mogą wynikać z braku dostępności na rynku zaproponowanego modelu
urządzenia na sku ek wycofania z produkcji. W okolicznościach wyżej
wymienionych Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, w
którym potwierdzi fakt wycofania urządzenia z produk ji oraz
zaproponuje nowe urządzenie o parametrach nie gorszych o
urządzenia wcześniej zaoferowanego (bez zmiany ceny), a zmiana ta
zostan e zaakceptowana przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.plSpecyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Budynek WETI A pok. 114 ul. G. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w
postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 12:30, miejsce Politechnika
Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informaty Budynek
WETI A pok. 127 ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego
terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowani
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17)
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielo ej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: nie< >
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OF RT
CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa projektoróe
multimedialnych dla SOT WETI PG.



1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości l b zakresu zamówienia:
Dostawa 24 szt. projektor� w multimedialnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1.
< i>






3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z
przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin realizacji zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa projektorów multimedialnych dla
KMOE WETI PG.



1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości l b zakresu zamówienia:
Dostawa 2 szt. projektor� w multimedialnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1.
< i>






3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z
przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin realizacji zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa projektora multimedialneg i
głośników dla KISI WETI PG..< >








1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości l b zakresu zamówienia:
Doastawa 1 szt. projektora multimedialnego i zestawu
głośników..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.0 -1,
32.32.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z
przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin realizacji zamówienia - 10

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, n której
będzie prowadzona:

DZIEKAN WYDZIAŁU ETI PG:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

