
 

 

 

1 

 

 

 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 
tel.: 58 347 24 00, fax: 58 347 29 13 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości poniżej 

kwot określonych na  podstawie art. 11.8 ustawy  Pzp na: 

 
 

                  dostawę sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej 

 

Nr postępowania: ZP/55/055/D/17 

 

ZATWIERDZIŁ:                
 

 

 

------------------------------------------ 

(Kierownik Zamawiającego 
/osoba upoważniona) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           GDAŃSK  KWIECIEŃ  2017 



 

 

 

2 

I. NAZWA I ADERES ZAMAWIAJĄCEGO 

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 GDAŃSK 
NIP 584-020-35-93  
REGON 000001620 
 

Postępowanie prowadzi: 

Dział Zamówień Publicznych 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 GDAŃSK 
fax : +48 (58) 347-29-13 
http://www.dzp.pg.gda.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD i RTV wraz z wniesieniem do jednostek 

organizacyjnych Politechniki Gdańskiej z opcją dodatkowej dostawy określonej                                                        

w formularzach rzeczowo-cenowych w każdej części zamówienia z podziałem na cztery części. 

2. Słownik zamówień CPV: 

Część 1: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego  

 39.70.00.00-9: Sprzęt gospodarstwa domowego 

Część 2: Dostawa odkurzaczy  

39.71.34.30-6: Odkurzacze 

Część 3: Dostawa sprzętu audio 

32.32.00.00-2: Sprzęt audio 

Część 4: Dostawa sprzętu telewizyjnego  

 32.32.00.00-2: Sprzęt telewizyjny  

3. Szczegółowy opis oraz ilość przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami użytkowymi poszczególnych  

     produktów określa załącznik nr  2 do SIWZ. 

4. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem  

     Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego: maksymalnie 21 

dni  roboczych  licząc  od dnia zawarcia umowy. 

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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2. Termin realizacji zamówienia w ramach prawa opcji: w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy:    

7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

3. Termin dostawy stanowi kryterium ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca określa termin 

dostawy w zamówieniu podstawowym w formularzu oferty załącznik nr  1 do SIWZ. 

4. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej wskazane                       

w załączniku nr 5 do SIWZ. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu 

zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku               

w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku               

w tym zakresie. 

 

1.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zaoferują dostawy spełniające  

     wymagania określone w SIWZ. 

 

VA. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego  majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844); 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust.1 pkt 12 do 22 oraz ust. 5 pkt 1  Ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust.1 pkt  12 do 22 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp, zostaną 
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wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.  

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 

w pkt 1 ppkt 2) lit. a-c nin. rozdz., musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy 

Wykonawcy łącznie; warunek określony w pkt 1 ppkt 1) nin. rozdz. musi spełniać każdy Wykonawca               

z osobna. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                   

w zakresie: braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 

(wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 3 do SIWZ)  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia wg wzoru 

stanowiącego (załącznik nr 3 SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                     

o zamówienie. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca: 

1.1 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia opisu 

potwierdzającego spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego. Opis sporządzony będzie według wzoru Zamawiającego. 

 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 

mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                   

o zamówienie. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 po opublikowaniu na stronie internetowej 

przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia 

informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp.                 

W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również 
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złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: ZP/55/055/D/17 

3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 

postępowania w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail) lub faksem. W wypadku porozumiewania się za 

pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu. 

4.1. pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk; 

4.2. za pomocą faksu: 58 347 29 13; 

4.3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: dzp@pg.gda.pl  

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na 

kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 

SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest SIWZ. 

mailto:dzp@pg.gda.pl
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8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest SIWZ. 

9. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną 

częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest, SIWZ. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium   

    w wysokości dla: 

   Część I: 6 100,00 zł 

   Część II: 2 400,00 zł  

   Część III: 600,00 zł 

   Część IV: 400,00  zł 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. Nr 42, 

poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 

0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem: 

     „WADIUM – dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej                        

„ZP/55/055/D/17” 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 

4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). – e). następuje poprzez doręczenie za 

pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki Gdańskiej – I piętro Gmach Główny 

skrzydło „B”, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9
00

 do 13
00

 lub 

przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 
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5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej, 

gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz obejmować 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy 

Pzp, a także musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku poręczeń 

muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego i oraz obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. W przypadku, 

gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium 

nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu.  

7. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.  

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp.  

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                    

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń                       

i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści 

SIWZ. 
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3. Na kompletną ofertę składają się: 

 

L.p. Dokument 
Numer 

załącznika 

1 Formularz oferty załącznik nr 1 

2 Formularz rzeczowo - cenowy załącznik nr 2 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 3  

4 
Opcjonalnie - pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym 
postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 
reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną 

 

5 Kopia potwierdzenia wniesienia wadium – dokument zalecany do załączenia  

 

4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były 

spięte, a strony ponumerowane. 

5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą 

i czytelną techniką. 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie                  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej                   

(w przypadku osób fizycznych). 

Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną pieczątką. 

9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca  na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składa 

się w oryginale. 

10. Dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

11. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                       

z oryginałem przez notariusza. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania.  

14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 

Adres: 

Politechnika Gdańska,  
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Dział Zamówień Publicznych,  
Gmach Główny skrzydło „B” pok. 212, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
 

Opis: „Oferta na  dostawę sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki 

Gdańskiej   ZP/55/055/D/17”  na część…………………. 

 NIE OTWIERAĆ PRZED       12.04.2017 r. godz. 10:30 

16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 

wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zm ian lub 

wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

17. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu               

i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

18. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia 

się od chwili ich otwarcia.  

19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 

i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

20. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 

podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie 

pisemnej, wskazywać w szczególności:; 

- Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 

- ustanowionego pełnomocnika; 

- zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że 

pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem 

dokumentów złożonych w formie kserokopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi zał. nr 6 do SIWZ. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, to w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.), Wykonawca powinien, nie 

później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym 
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przypadku Wykonawca powinien wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 

3. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu oferty. W przeciwnym razie cała 

oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem 

„Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 

oferty. 

ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do ich 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich reprezentowania                     

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W  dokumencie tym 

powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo 

musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych Wykonawców.  

4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI pkt.1 każdy Wykonawca składa w imieniu własnym, 

pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 

5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań. 

6. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę 

Wykonawców występujących wspólnie. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych 

80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  12.04.2017 r. o godz. 10:00 

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej 

złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 

poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika 

Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny Skrzydło B, Kwestura- salka 

konferencyjna. 
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6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz pozostałe 

informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej  informacje dotyczące: 

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przekazuje zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy pzp.  W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym 

wykonawcą, który również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.  

10. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe                     

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie w szczególności wadliwy wynik 

działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

13. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 

1  pkt 13-23  i  ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy 

Pzp. 

16. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową 

i terminową realizacją zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

3. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

4. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo –cenowego stanowiącego załącznik nr 2 

do SIWZ. 

5. Cenę jednostkową brutto  należy podać dla wskazanej w formularzu rzeczowo-cenowym jednostki miary, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN. 
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6. Wartość brutto zamówienia podstawowego należy obliczyć jako iloczyn ilości zamówienia 

podstawowego i ceny jednostkowej brutto. 

7. Wartość brutto zamówienia objęta prawem opcji należy obliczyć jako iloczyn ilości zamówienia objętego 

prawem opcji i ceny jednostkowej brutto. 

8. Wartość podaną w wierszu „Razem wartość brutto zamówienia podstawowego”  w formularzu rzeczowo-

cenowym należy przepisać (przenieść) do odpowiedniego miejsca na druku „Formularz oferty” – 

zamówienie podstawowe. 

9. Wartość podaną w wierszu  „Razem wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji”                                    

w formularzu rzeczowo-cenowym należy przepisać (przenieść) do odpowiedniego miejsca na druku 

„Formularz oferty” – zamówienie objęte prawem opcji. 

10. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 

11. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie 

będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

12. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

13. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej 

umowy. 

14. Stawkę podatku VAT Wykonawca określi zgodnie z przepisami prawa. 

15. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 

wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu, dokonywać będą członkowie komisji przetargowej 

z zastosowaniem następujących kryteriów oceny: 

 

L.p. Kryterium oceny Waga kryterium [pkt] 

1. Cena oferty brutto 60 

2. Termin realizacji zamówienia 
podstawowego 

20 

3. Warunki gwarancji 20 

 Razem 100 

 
2. Do punktów uzyskanych w kryterium „Cena” zostają doliczone punkty z kryterium „Termin realizacji 

zamówienia podstawowego” i  punkty z kryterium ”Warunki gwarancji”. Maksymalnie oferta może uzyskać 
100 pkt. 
 

3. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta spełniająca wymagania niniejszej SIWZ oraz 
przepisów ustawy Pzp, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma 
największą liczbę punktów. 
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert posiada 
taki sam bilans ceny, terminu realizacji zamówienia podstawowego oraz warunków gwarancji. 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
 

4. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana wg wzorów: 
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Wzór A – dla kryterium „Cena”   
 

 

gdzie: 
 
Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie wg kryterium „Cena brutto” 
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty badanej 
„60” – waga kryterium „Cena” 
 
Wzór B – dla kryterium „Terminy realizacji zamówienia podstawowego” 
 

 
gdzie: 
 
Pt – ilość punktów przyznanych badanej ofercie wg kryterium „Termin realizacji zamówienia 
podstawowego” 
Tn – najkrótszy zaoferowany termin realizacji zamówienia (w dniach) spośród złożonych ofert 
Tb – termin realizacji zamówienia badanej oferty (w dniach) 
„20” – waga kryterium, „Termin realizacji zamówienia” 
 
Maksymalny przyjęty termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych licząc od dnia 
zawarcia umowy. 
 

 
Wzór C – dla kryterium „Okres gwarancji na dostarczony sprzęt AGD i RTV ” 
 
 

 

gdzie: 
 
Gt – ilość punktów przyznanych badanej ofercie wg kryterium „Okres gwarancji na dostarczony sprzęt 

AGD i RTV ” 
Gb – okres gwarancji  (w m-cach) w badanej ofercie 
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji  (w m-cach) spośród złożonych ofert nie odrzuconych 
„20” – waga kryterium, „okres gwarancji na dostarczony sprzęt AGD i RTV ” 
 
Minimalny przyjęty okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 
Maksymalny przyjęty okres gwarancji wynosi 48 miesiące. 
 
Wzór D – łączna ilość punktów uzyskana w trzech kryteriach obliczana jest wg wzoru 
 
 

P = Pc + Pt + Gt 
gdzie: 
P   – łączna ilość punktów w kryteriach 
Pc – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium „Cena” 
Pt –  ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium „Termin realizacji zamówienia” 
Gt – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium „Okres gwarancji na dostarczony 
 sprzęt AGD i RTV” 
 

5. Ilość punktów obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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6. Kryterium będzie oceniane na podstawie podanej informacji przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

zał. nr 1 do SIWZ. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze: 

 „Terminu realizacji zamówienia podstawowego”, Zamawiający uzna, że oferowany termin realizacji 

zamówienia podstawowego jest równy maksymalnemu terminowi 21 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy. 

 „Okresu gwarancji”, Zamawiający uzna, że oferowany okres gwarancji  wynosi 24 miesiące. 

 Zamawiający wymaga minimum 24 – miesięczny termin gwarancji. Za minimalny termin gwarancji 

(24 miesiące) Zamawiający przyzna 0 punktów, natomiast przyzna punkty za dłuższy termin 

gwarancji, wynoszący maksymalnie 48 miesięcy. 

 Okres gwarancji należy określić w miesiącach, z dokładnością do 1 miesiąca. 

8. Obliczania dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie   

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została   poprawiona. Przez omyłkę rachunkową 

Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy 

założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

11.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 

o zamówienie publiczne, którego oferta nie zostanie odrzucona z postępowania oraz zaproponuje 

najkorzystniejszą ofertę. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, a także udostępni informację na 

stronie internetowej. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. Wzór umowy do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Akceptacja treści 

umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu ofertowym. 

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy 

zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana Zamawiający zamieści informację na temat terminu podpisania umowy. 

4. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego 

pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY                      

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy, Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane                    

w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

XVIII. PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części 

zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

2.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp). 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty. 

4. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a  ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu.  

Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje: 

3.1. Zawarcia umowy ramowej; 

3.2. Udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp 

3.3. Rozliczenia w walutach obcych; 

3.4. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

3.5. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

3.6. Składania ofert w postaci elektronicznej. 
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4. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ.  

 

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 –  Formularz rzeczowo – cenowy dla części I,II,III,IV 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy  

Załącznik nr 5 –  Wykaz jednostek organizacyjnych PG dla części I,II,III,IV 

Załącznik nr 6 – Wzór pełnomocnictwa 

Załącznik nr 7 – Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego 
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                                                                                                                                Załącznik nr 1 do SIWZ 

........................................                                              

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/55/055/D/17 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki 

Gdańskiej 

My niżej podpisani działając: 

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załączonych do oferty) działający w imieniu i na 

rzecz: 

Pełna nazwa : 

 

 

Adres: 

 

 

REGON nr  NIP nr 

 

KRS/CEIDG: 

Nr telefonu: Nr faksu: e-mail: 

Nazwa banku: 

 

 

Nr rachunku bankowego: 

 

 

Imię i Nazwisko osoby do kontaktu podczas realizacji zamówienia………………………………………. 

tel.:………………………………….email:……………………………………………………………………. 
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1. Dla części I - dostawa sprzętu gospodarstwa domowego  

Oferujemy  realizację  powyższego przedmiotu zamówienia podstawowego, zgodnie   z  zapisami  SIWZ: 
za cenę brutto: .............................................. PLN,  
Oferujemy  realizację  zamówienia objęte prawem opcji, zgodnie  z  zapisami  SIWZ: 
za cenę brutto: .............................................. PLN,  
 
Dla części II  -  dostawa odkurzaczy i szorowarek 
 Oferujemy  realizację  powyższego przedmiotu zamówienia podstawowego, zgodnie  z  zapisami  SIWZ: 
za cenę brutto: .............................................. PLN,   
Oferujemy  realizację  zamówienia objęte prawem opcji, zgodnie  z  zapisami  SIWZ: 
za cenę brutto: .............................................. PLN,  
 
Dla części III -  dostawa sprzętu audio 
 Oferujemy  realizację  powyższego przedmiotu zamówienia podstawowego, zgodnie  z  zapisami  SIWZ: 
za cenę brutto: .............................................. PLN,  
Oferujemy  realizację  zamówienia objęte prawem opcji, zgodnie  z  zapisami  SIWZ: 
za cenę brutto: .............................................. PLN,  

 
Dla części IV -  dostawa sprzętu telewizyjnego  
 Oferujemy  realizację  powyższego przedmiotu zamówienia podstawowego, zgodnie  z  zapisami  SIWZ: 
za cenę brutto: .............................................. PLN,  
Oferujemy  realizację  zamówienia objęte prawem opcji, zgodnie  z  zapisami  SIWZ: 
za cenę brutto: .............................................. PLN,  

 
 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: 
 

     Dla części I - dostawa sprzętu gospodarstwa domowego  
Zamówienie podstawowe - ………….dni roboczych  
 
Dla części II  -  dostawa odkurzaczy i szorowarek 
Zamówienie podstawowe - ………….dni roboczych  
 
Dla części III -  dostawa sprzętu audio  
Zamówienie podstawowe - ………….dni roboczych  
 
Dla części IV -  dostawa sprzętu telewizyjnego  
Zamówienie podstawowe - ………….dni roboczych  
 
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze „Terminu realizacji zamówienia 
podstawowego”, Zamawiający uzna, że oferowany termin realizacji zamówienia podstawowego jest równy 
maksymalnemu terminowi 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

 
3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji  
     Dla części I - dostawa sprzętu gospodarstwa domowego 
      na okres: ………. proszę wpisać w miesiącach  

 
     Oświadczamy, że udzielamy gwarancji  
     Dla części II - dostawa odkurzaczy i szorowarek 
      na okres: ………. proszę wpisać w miesiącach  
 
     Oświadczamy, że udzielamy gwarancji  
     Dla części III - dostawa sprzętu audio 
      na okres: ………. proszę wpisać w miesiącach  

 
 

     Oświadczamy, że udzielamy gwarancji  
      Dla części IV - dostawa sprzętu telewizyjnego  
      na okres: ………. proszę wpisać w miesiącach  

 



 

 

 

19 

 
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze: „Okresu gwarancji”, Zamawiający uzna, że 
oferowany okres gwarancji  wynosi 24 miesiące. 
Zamawiający wymaga minimum 24 – miesięczny termin gwarancji. Za minimalny termin gwarancji (24 
miesiące) Zamawiający przyzna 0 punktów, natomiast przyzna punkty za dłuższy termin gwarancji, 
wynoszący maksymalnie 48 miesięcy. 

4.Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu                      
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.  

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami  postępowania. 

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się  w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych  w niej warunkach, w miejscu                     
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

8.Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 
9.Oświadczamy, że wadium o wartości PLN wnieśliśmy w dniu .............................                                                         

w  formie......................................dla części………………………..zamówienia. 
10.Oferta nasza zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych. 
11.Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale następujących podwykonawców,             

w zakresie (należy podać zakres i nazwy- firmy podwykonawców) 
……………………………………………………………………………………........……………………….……
………………………………………………………………………………………….…...................... 

12.Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 
 
1) ............................................................................................. 
2) ............................................................................................. 
3) ............................................................................................. 
4)…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________________________________ 

     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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                                                                                                                Załącznik nr 3 do SIWZ  

......................................                                            

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/55/055/D/17 

 

                                                                                                        

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(art. 24 ust. 1  i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawę sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej 
 

OŚWIADCZENIE DOT. WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp . 

. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

______________________________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczam /oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do mnie / nas* podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. ............. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem 
następujące środki naprawcze:  
...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Oświadczam /oświadczamy*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne                     
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia  
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

*niepotrzebne  skreślić 

______________________________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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* niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczam /oświadczamy*, że w stosunku do następującego / następujących* podwykonawcy / 
podwykonawców*, któremu / którym* zamierzam / zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia               
w niniejszym postępowaniu, 

tj.: 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Oświadczam /oświadczamy*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne                   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

______________________________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6  do SIWZ 
 
 
Nr postępowania: ZP/55/055/D/17 
 
…………………………………….   
(nazwa i adres Wykonawcy)                                      
                                                                                        
 
 
                                            
 
  

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DLA 
osoby reprezentującej wykonawcę 

                                               ( W Z Ó R) 
 
 
 
 
Niniejszym upoważniamy Pana /Panią _____________________________,  

legitymującego /ą się __________________________________________, 

zameldowanego /ą w ___________________________________________, 

do reprezentowania nas jako Wykonawcy podczas postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego                
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD i RTV wraz z wniesieniem do jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej 
Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do dnia ____________________  

 
 
 
 
……………,dnia ............                                                        

_________________________________ 
                             (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                                       do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Nr postępowania: ZP/55/055/D/17 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

Dostawa sprzętu AGD i RTV   część. …. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Firma, adres: 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Politechnika Gdańska 

ul. Narutowicza11/12, 80-233 Gdańsk 

 

…………………………………………………… 
jednostka organizacyjna 

 

 

 

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej: 

 

 została zrealizowana 

 nie została zrealizowana 

zgodnie z umową. 

 

Uwagi dotyczące dostawy stwierdzone podczas odbioru: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Imię, nazwisko i podpis 

przedstawiciela WYKONAWCY 

 

 

………………………………………….. 

data 

 

 

 

………………. 

Imię, nazwisko i podpis 

przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

………………………………………………… 

 


