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Dziekan   

  

ZZ/1197/009/2016                                                                                Gdańsk, dnia 19.12.2016 r. 

       

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

1. 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 usługi 
polegającej na  obsłudze technicznej Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji 
Przestrzennej, znajdującego się w budynku A Wydziału ETI. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest:   

1) obsługa i utrzymywanie systemu w gotowości do pracy, postępowanie zgodnie z 
instrukcją użytkowania; 

2) przeprowadzanie seansów pracy jaskini rzeczywistości wirtualnej, w tym wprowadzania i 
wyprowadzania sferycznego symulatora chodu do/z jaskini  (przy założeniu otrzymania 
informacji o potrzebie tej czynności z 24-godzinnym wyprzedzeniem); 

3) ochrona laboratorium przed niepowołanym dostępem; 
4) przeprowadzanie procedur zapewniających bezpieczne użytkowanie; 
5) nadzór nad zachowaniem użytkowników w laboratorium; 
6) instruowanie nowych użytkowników na temat zasad i procedur korzystania z 

laboratorium; 
7) prowadzenie szkoleń wprowadzających w czynności eksploatacyjne dla osób 

wskazanych  przez Wydział ETI; 
8) konsultacje w kwestiach użytkowania laboratorium; 
9) utrzymywanie czystości w laboratorium, a w szczególności: bezpyłowe odkurzanie 

wykładzin, czyszczenie konstrukcji jaskini, czyszczenie luster i projektorów, czyszczenie 
wnętrza jaskini po każdym użyciu; 

10) rezerwacja terminów i prowadzenie kalendarza użytkowania Laboratorium; 
11) zbieranie podpisów użytkowników na zgodnych z regulaminem LZWP dokumentach 

stanowiących warunek dopuszczenia do korzystania z laboratorium i przechowywanie 
tych dokumentów; 

12) rejestracja wideo każdego użycia i przechowywanie nagrania w archiwum przynajmniej 
30 dni; 

13) udział w przeglądach serwisowych co 6 miesięcy zgodnie z gwarancją; 
14) niezwłoczne zgłaszania problemów i usterek do firmy  Integra AV i do kierownictwa 

LZWP; 
15) stosowanie się do poleceń kierownictwa LZWP dotyczących pracy, jeżeli nie są one 

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 
16) sumienność i staranność podczas wykonywania obowiązków; 
17) świadczenie usług we wszystkie  dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt i dni wolnych od pracy) w godz. 08.00-16.00 do dnia 31 grudnia 2017 r. ( z 
wyjątkiem sierpnia) 

      18) W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w  

            rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej,  zamawiający wymaga  



 
 

      udokumentowania faktu zatrudnienia, poprzez złożenie przez wykonawcę, najpóźniej w dniu  

      rozpoczęcia pracy, oświadczenia potwierdzającego zawarcie  umowy z pracownikami, 

      którzy będą realizować prace stanowiące  przedmiot umowy, ze  wskazaniem  
              - podmiotu składającego świadczenie, 
              - daty złożenia oświadczenia, 

                    - liczby pracowników,  
                    - rodzaju zawartej umowy, 
                    - wymiaru czasu pracy, 
                    - rodzaju pracy,  
                    - miejsca wykonywanej pracy, 
      Dokument ten powinien zawierać oświadczenie o świadomości  odpowiedzialności karnej za  
      składanie fałszywych oświadczeń i być podpisany przez osobę uprawnioną do  
      reprezentowania wykonawcy lub podwykonawcy.     

19) rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

zamawiający wymaga  zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osóbwykonujących czynności w zakresie podanym w pkt  1-14  min. 2 osób. 

 
3. Oferta powinna zawierać: 

Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, w PLN; 

 
4. 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 kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin 
składania ofert. 
e) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do realizacji 
zamówienia. 

 
5. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28 grudnia   2016 r., do godz. 12:00, na nr 

faksu (58) 347-24-45 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.gda.pl. Osoba do kontaktu po 
stronie Zamawiającego: Dorota Mizgier, Bogusława  Litwińska tel: 58 348 61 52. 

 
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 specyfikacji zawartej w pkt 2. 
 

7.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi aktualną ( obejmującą  okres trwania 
umowy) polisę OC ubezpieczenia działalności na kwotę  nie mniejszą niż 500.000 PLN. 
 

8. Po stronie Wykonawcy leży  przeszkolenie wykonującego usługę  pracownika/ów w 
zakresie BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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9. Pracownik/cy wykonujący ww. usług musi posiadać znajomość obsługi komputerów z 

systemami Windows, Linux i Unity. 
 

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

 

 

 

 

 

  


