
POLITECHNIKA

OGLOSZENIE O

Nazwa i adres Zamawiajqcego:
Politechnika Gdaiska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdaisk
NrP 584-020-355-93
REGON 000001620

zam6wienie orowadzi:
Biblioteka Gl6wna
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GdaAsk
Tel. 58 347 10 99
e-mail: library@pg.gda.pl

Zamawiajqcy Pofitechnika Gdaiska ul. G. Narulowicza 11112,80-233 Gdaisk, prowadzqc
zam6wienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiei
pubficznych (t.j. Dz. U. z 2013 t., poz.907 z p62n. zm.), zaqasza do zlozenia oferty na:

Dostawa tabrycznie nowego dysku twa.dego macierry SUN 300GB SAS.

Opis pzedmiotu zam6wienia:
Dysk twady macieey SUN 300G8 SAS, numer producenta 5T3300565SUN300G lub r6wnowainy

zapewniajecy prawidlowq prace macierzy skonfi8urowanq w RAlD6.

Opis sposobu obliczania ceny:
a) cenq oferty jest cena podana na druku ,,formulaz ofertowy" stanowiqcym zahcznik nr 1 do

ogloszenia o udzielanym zam6wienia.
przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiqzanyjest uwzglgdniC wszystkie wymogi, o
kt6rych mowa w niniejszym zam6wieniu, ujq6 wszystkie koszty niezbQdne do
prawidlowego i pelnego wykonania pEedmiotu zam6wienia, w tym dwniez koszty
transportu do siedziby zamawiajqcego, ubezpieczenia, cla i koszty obslugi celnej.
Wykonawca krajowy oblicza cene oferty z podatkiem VAT z dokladnoSciq do dw6ch miejsc
po przecrnKu-
Wykonawca zagraniczny, majqcy siedzibQ w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich
oblicza cene oferty bez podatku VAT z dokladnosciq do dw6ch miejsc po pEecinku
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e) w przypadku zlo2enia ofer9 w walucie innej ni2 PLN, zamawiajqcy dokona przeliczenia
waluty obcej na zlote (PLN) przyjmujqc do pzeliczenia Sredni kurs (tabela A) Narodowego
Banku Polskiego z dnia, w kt6rym wyznaczono termin skladania ofert, a jezeli w tym dnau
kursu nie ogloszono, do Ww przeliczenia zastosowany bQdzie ostatni ogloszony kurs
pzed tym dniem.

Kryteria oceny otert:
Przy wyborze otetly ZamawiajEcy bgdzie kierowal siq nastqpujqcym kryteriumi
Cena brutto oferty - 100%
Zamawi4Acy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6ry zlozy ofertq spelniajqcq wszystkie warunki
zam6wienia i zaproponuje najnizszEceng.

Ofertq nale2y zlo2yc na zalqczonym formularzu ofertowym stanowiqcym zalqcznik nr 1 do
gloszenia o udzielanym zam6wieniu do dnia 01.07.2016 r,, do godziny l5:00 na adres
zamawiajqcego: Politechnaka Gdafiska, Biblioteka Gl6wna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdafisk , z dopiskiem 'Oferta na dostawq dysku macierzy"

e-mai l :  l ib€

mawiajqcy zastrzega, Ze niniejsze ogloszenie stanowizaproszenie do skladania ofert i nie
stanowi oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie iest
|6\Nnoznaczne ze zlozeniem zam6wienia pzez Politechnike Gdaflskq bad2 zawarciem
jakiejkolwiek umowy a nadto nie lqczy siQ z koniecznosciq zawarcia pzez Z€rnawiajqcego

Zalqczniki:
1. Formularz ofertowy

POLTECHNIKA GOAfISKA

e-mairr kanclerz@Pg gda.Pl
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zatqcznik nr 1
Do postepowania: ZZl06/ O3O / D / 76

(pieczatka Wykonawcy)

Z2f06l030lDl16 ..,  dnia .. . . . . . . .2016

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiaiqcy:

Politechnika Gdanska
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdahsk
Biblioteka Gt wna Politechniki Gdahskiej

Nawiqzujqc do ogloszenia o udzielanym zam6wieniu na
Dostawa fabrycznie nowego dyaku twardego macier2y SUN 300G8 SAS

My nizej podpisanil

imie i nazwisko.

imi€ i nazwisko.

dzialajqcy w imieniu i na rzecz:

Pelna nazwa:

Adres:

REGON nr N IP  n r

Nrtel./fax Adres e-mail:

oferuiemy realizacjQ przedmiotu zam6wienia za cene brutto:

S lown ie : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Termin realizacji zam6wienia: 7 dni od zlo2enia zam6wienia

l. Oswiadczam (y), 2e w cenie oferty uwzglednilismy wszystkie elementy cenotw6rcze wynikajqce
z zdkresu i sposobu realizacji ptzedmiotu zam6wienia.

2. W p,zypadku zlo2enia ofedy w walucie innej niZ PLN, cena oferty zostanie pzeliczona na PLN
wg kursu NBP, tabela A, obowiqzujacego w dniu wyznaczonym jako termin skladania ofert, a
jezeli w tym dniu kursu nie ogloszono, do pzeliczenia zastosowany bgdzie ostatni kurs,
ogloszony przed tym dniem.

3, Oferowany przedmiot zam6wienia spelnia wszystkie wymagania Zamawiajqcego okreslone w
ww. ogloszeniu.

4. O6wiadczam (y), ze cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotw6rcze, wynikajqce z
zakresu i sposobu realizacji ptzedmiotu zam6wienia, okreslone w ogloszeniu o udzielanym E
zam6wieniu. Wszystkie inne kosztyjakie poniesiemy ptzy rcalizac)i zafi6wienia, a nie E



ZalQcznik nr 1
Do postepowania: ZZI06/O3O/D /t6

uwzglQdnione w cenie oferty nie bqdq obdq2av Zamawiajqcego.
Oswiadczam (y),2e zapoznalismy sie z ogloszeniem o udzielanym zamowieniu, nie wnosimy
dojego trescizastzeZen i uznajemy sie za zwiqzanych okreStonymiw nim postanowieniami i
zasadami postepowania.
OSwiadczam (y),2e uzyskalismy intormacje niezbQdne do ptzygotowania oferty.
Uwa2am (y) sie, za zwiqzanych niniejszq ofertq pzez okres ,10 dniod uplywu terminu skladania
ofert.
Akceptuje (Akcoptuiemy) warunki platnosci: Podstawe wystawienia bktury bedzie prawidlowa
realizacja zamdwienia przez WykonawcQ. Zaplata zostanie dokonana przelewem w terminie 30
dni od daty oltzymania ptzez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury, na konto
wskazane na faktuze. Za dziefi zap+aty uwa2a6 sie bedzie dzieh obciq2enia rachunku
Zamawiajqcego.
Fakture nalezy wystawid na ponizsze dane.

Politechnika Gdaiska
Bibtioteka Gl6wna

ul. G. Narutowicza 11l12
80-233 Gdafisk

NtP 584_020_35-93
Zalacznikami do niniejszej oferty, sianowiqcymi jej integralnq czQ56 sq:

6.

8.

't 0.

(podpis i pieczqlka osoby/os6b

do r€prczonlowania Wykon.wcy)
lnispolrzebne skregli6


