
POLITECHNIKA 
GDANSKA 
WYDZlAi ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

ZAMOWIENIE NRZZ/422/014/17 

I. Zamawiaj^cy 
Politechnlka Gdaiiska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, 
prowadz^c zamowienie na podstawie art.4d ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
tj. poz. 1579 z pozniejszymi zmianami), w zwiqzku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z pozniejszymi zmianami), zaprasza do sktadania 
ofert na dostaw? 5 szt. analogowych oscyloskopow. 

II. Przedmiot zamowienia 

Dostawa 5 szt. analogowych oscyloskopow zgodnie z opisem szczegotowym zawartym w zat^czniku 
n r 2 do zamowienia. 

III. Sposob obliczenia ceny: 
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiqzany jest uwzgl^dnic wszystkie wymogi, zwiqzane 

z realizacjq zamowienia oraz uj^c wszystkie dodatkowe koszty niezb^dne do prawidtowego i pelnego 
wykonania przedmiotu zamowienia. 

2. Ceng oferty jest cena brutto podana cyframi i stownie na druku „Oferta". 
3. Cen? oferty nalezy okreslic w PLN, z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku i wpisac w odpowiednie 

miejsce na druku „Oferta". 
4. Cena oferty b^dzie obowiqzywac przez caty okres zwi^zania ofertq, nie b^dzie podlegata negocjacjom 

i b^dzie wi^z^ca dia stron umowy. 
5. Wszelkie rozliczenia, pomi^dzy Zamawiajqcym, a Wykonawcy, b^dq prowadzone w PLN. 

IV. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze oferty Zamawiajqcy b^dzie kierowat s\q nast^pujqcym kryterium: 
• Cena o f e r t y - 1 0 0 % . 
Zamawiajqcy wybierze ofert? z najnizszq cen^, spetniajqcq wszystkie wymagania zawarte w niniejszym 
ogtoszeniu. 

V. Termin realizacjl 

W ciqgu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Ofertf nalezy przestac na zatqczonym druku „Oferta" do dnia 14.12.2017 r., do godziny 15:00 

na adres Zamawiajacego: Politechnlka Gdahska, budynek Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, pok. 104 z dopiskiem: 

„Dosfawa 5 szt. analogowych oscyloskopow dIa Wydziafu Elektrotechniki i Automatyki", bqdz na adres 

e-mail: zamowienia.weia(S).pq.edu.pl lub faks: 58 347-18-02. 

Ewentualne zapytania prosz? kierowac na adres e-mail: zamowienia.weia(S).pq.edu.pl. 

Zatqczniki: 
1) Oferta, 
2) Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, warunki gwarancji i naprawy, 
3) Wzor umowy, 
4) Protokot zdawczo - odbiorczy. 
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Zatqcznik nr 1 

fnazwa / adres wykonawcy) 

O F E R T A » 

Zamawlajqcy: 
Politechnlka Gdahska 
Wydziat Elektrotechniki 1 Automatyki 
80-233 Gdansk, G. Narutowicza 11/12 

Nawi^zuj^c do zamowienia dotyczqcego ztozenia oferty na „Dostaw§ 5 szt. analogowych oscyloskopow 
dIa Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki", 

My nizej podpisani: 

imi? nazwisko 

imi? nazwisko 

dziatajqcy w imieniu i na rzecz: 

Petna nazwa: 

e-mail: 
Adres: 

REGON n r : NIP nr: 
KRS (jesli dotyczy): 

Nrtelefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego: 

1 . Oferujemy realizacj? przedmiotu zamowienia za cen?: 

brutto PLN, (stownie PLN: ), tqcznie z podatkiem VAT. 

Oferowany model urzqdzenia 

2. Oswiadczamy, ze wykonamy zamowienie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z postanowieniami umowy, ktora stanowi zatqcznik nr 3 do zamowienia. 

Nie wnosimy do jej tresci zastrzezeii. Zobowiqzujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na okreslonych w niej warunkach, w miejscu i tenninie wyznaczonym przez Zamawiajqcego. 

4. Oswiadczamy, ze udzielamy mlesi?cznej gwarancji na anaiogowe oscyloskopy opisane w zatqczniku 

nr 2 do zamowienia. 

5. Akceptujemy warunki ptatnosci wskazane w umowie stanowi^cej zatqcznik nr 3 do zamowienia. 

6. Okres waznosci oferty wynosi 

dn 

(podpis 1 pieczqtka Wykonawcy) 
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ZaJqcznik nr 2 

Opis przedmiotu zamowienia 

1 . P rzedmio tem zamowien ia jes t dos tawa ana logowych oscy loskopow w ilosci 5 szt . 

2. Specyf ikac ja techn iczna: 

a. oscy loskopy ana iogowe, 

b. 2 kanaty, 

c. szerokosc pasma 30 MHz , 

d. w e w n ^ t r z n y cz^s tosc iomie rz z wysw ie t i aczem 5 cy f rowym, 

e. impedanc ja we jsc iowa 1 MQ, 

f. maksyma lne nap i^c ie we jsc iowe 300 V, 

g. pods tawa czasu regu lowana od 0,2 | j s /dz do 0,5 s/dz, 

h. czu iosc p ionowa regu lowan ia od 5 m V / d z do 5 V/dz , 

i. dos t ^pny tryb XY , 

j . sonda oscy loskopowa z dz ie ln ik iem 1:1 / 1 0 : 1 . 

3. W y m a g a n y ok res gwaranc j i : m in imum 12 mies i^cy . 

4. Te rm in dos tawy: maksyma ln ie 30 dni ka lendarzowych od dn ia zawarc ia u m o w y . 
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Zalqcznik nr 3 

Umowa (wzor) 

zawarta w dniu w Gdatisku pomi?dzy: 

Politechnikq Gdansk^, Wydziatem Elektrotechniki i Automatyki z siedzibq w Gdahsku, ul. Gabriela Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdansk, Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93 reprezentowanq przez: Dziekana Wydziatu 
Elektrotechniki i Automatyki prof, dra hab. inz. Janusza Nieznanskiego, prof. zw. PG dziatajqcego na podstawie 
petnomocnictwa Rektora PolitechnikI Gdansklej, 

zwanq dalej Zamawiaj^cym, 

oraz 

z siedziby w , 
KRS/CEIDG , 
NIP 
REGON 
reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcy. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 5 szt. analogowych oscyloskopow, zgodnie z zamowieniem, oferty ztozonq 
przez Wykonawc?, oraz szczegotowym opisem przedmiotu zamowienia stanowi^cymi zatqczniki do niniejszej 
umowy i b?dqcymi jej integraln^ cz?sci^. 

2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeii, bez 
wczesniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiatow i nie jest przedmiotem praw osob trzecich. 

§ 2 
T E R M I N W Y K O N A N I A U M O W Y 

Wykonawca zobowiqzuje si? dostarczyc przedmiot umowy w ci^gu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia 

§ 3 
W A R U N K I R E A L I Z A C J I U M O W Y 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawc? na adres: Politechnlka Gdahska, budynek Wydziatu 
Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, w dni robocze tygodnia wgodzinach 
8.00-15.00. 

2. Wszelkie dodatkowe koszty do czasu odebrania przez Zamawiajacego bez zastrzezeh przedmiotu umowy 
ponosi Wykonawca. 

3. Termin realizacjl okreslony w § 2 umowy uznaje si? za dotrzymany, jezeli Wykonawca dostarczyt przedmiot 
umowy na miejsce przeznaczenia w stanie zupetnym. 

4. Strony wyznaczajq osoby upowaznione do reprezentowania ich w sprawach zwiqzanych zwykonaniem 
umowy: 
- ze strony Zamawiajacego: p. Maciej Kozyra, tel. 58 347 25 85, e-mail: maciei.kozyraOjpq.edu.pl 
- ze strony Wykonawcy: tel , e-mail 

5. Podczas odbioru zostanie sprawdzone czy dostarczony towar odpowiada przedmiotowi umowy i spetnia 
wymogi okreslone w zamowieniu. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z zamowieniem towar nie zostanie odebrany. Wykonawca jest 
zobowiqzany do dostarczenia towaru zgodnego z zamowieniem w ci^gu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia 
takiego faktu przez Zamawiajacego. 
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fax 58 347 17 75 
e-mail: zamowienia.weia@pg.edu.pl 
www.eia.pg.edu.pl 

POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydziat Elektrotectinil<i i Automatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 



POLITECHNIKA 
GDAlSlSKA 
WYDZiAt ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

Odbior nieodebranego przez Zamawiajacego towaru i ponowny transport pozostaje w gestii Wykonawcy. 
7. W razie stwierdzenia wad dostarczonego i odebranego towaru Zamawiajqcy ztozy droga elektronicznq, 

na adres e-mail wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu, reklamacj? u Wykonawcy, ktory w ci^gu 5 dni 
roboczych licz^c od dnia ich zgtoszenia wymieni wadliwy towar na nowy, wolny od wad. Wszelkie koszty 
reklamacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca udziela miesi^cznej gwarancji na oscyloskopy anaiogowe obj?te przedmiotem zamowienia. 

§ 4 
CENA 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalaj^ cen? w kwocie brutto: 
PLN, stownie 

2. Powyzsza cena obejmuje wszystkie elementy cenotworcze wynikajqce z zakresu i nalezytego sposobu 
realizacjl przedmiotu umowy. ^ 

§ 5 
FINANSOWANIE 

1. Podstaw^ do wystawienia przez Wykonawc? faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy b?dzie podpisany 
przez obie strony protokot zdawczo-odbiorczy bez zastrzezeh. 

2. Faktura b?dzie wystawiona na: Politechnlka Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. G. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdansk i dostarczona do siedziby Zamawiajacego. 

3. Zaptata naleznosci za prawidtowo wystawionq faktur? b?dzie ptatna przelewem w ciqgu 21 dni od daty jej 
otrzymania, z konta Zamawiajqcego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

4. Za dzieh zaptaty uwazac si? b?dzie dzieri obci^zenia rachunku Zamawiajacego. 

§6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umownq: 
a) za opoznienie w dostawie przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 umowy, w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh 

opoznienia; 
b) za opoznienie w wymianie towaru niezgodnego z zamowieniem, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, w wysokosci 

50 zt za kazdy dzieh opoznienia; 
c) za opoznienie w reklamacji towaru niezgodnego z umowq lub zamowieniem, zgodnie z § 3 ust. 7 umowy, 

w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh opoznienia; 
2. Oswiadczenie o odstqpieniu od umowy zostanie ztozone w terminie 14 dni od dnia powzi?cia informacji 

o wyst^pieniu okolicznosci determinuj^cej przyczyny odstqpienia, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowieh 
umowy lub niewykonania umowy z nalezytq starannosci^. 

3. Zamawiajqcemu b?dzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszqcegt^wysokosc 
zastrzezonej kary umownej, jezeli kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak rowniez gdy 
szkoda powstanie z innego tytutu, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca wyraza zgod? na potrqcenie kary umownej z przystuguj^cej mu ceny. 
5. W przypadku odstqpienia od umowy lub jej rozwiqzania, Wykonawca moze z^dac wynagrodzenia jedynie za 

cz?sc umowy wykonany do dnia rozwi^zania umowy. 

§7 
ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany i uzupelnienia postanowieh niniejszej Umowy wymagajq dIa swej waznosci zgody drugiej strony 
oraz zachowania formy pisemnej. 

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 58 347 17 75 
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§ 8 
POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq stosuje si? przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny z pozniejszymi zmianami. 

2. Przez dni robocze Zamawiajqcego rozumie si? dni od poniedziatku do piqtku z wytqczeniem sobot i dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

3. Oferta Wykonawcy oraz zamowienie sq integrainq cz?sciq Umowy. 
4. Ewentualne spory rozstrzygane b?d^ przez wtasciwy dIa siedziby Zamawiajacego sqd powszechny, wedtug 

prawa polskiego. 
5. Strony maj^ obowiqzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a takze 

o wszcz?ciu post?powania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego. 
6. Umow? sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dIa Zamawiajacego i Wykonawcy. 

Zatqczniki: 
1. Zamowienie; 
2. Oferta Wykonawcy; 
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia; 
4. Protokot zdawczo - odbiorczy. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 

POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydziaf Elektrotechniki i Automatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdarisk 

tel. 58 347 17 75 
fax 58 347 17 75 
e-mail: zamowienia.weia@pg.edu.pl 
www.eia.pg.edu.pl 



s« POLITECHNIKA 
GDAKISKA 
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

Zatqcznik nr 4 

Gdansk, dnia 

P R O T O K O L ZDAWCZO-ODBIORCZY 

dotyczqcy przekazania przedmiotu umowy z dnia 

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 
Politechnlka Gdariska 
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

Przedstawiciel Wykonawcy ^ Przedstawiciel Zamawiajqcego 

Przedmiot umowy: oscyloskopy anaiogowe w ilosci 5 szt. j 

Potwierdzenie realizacjl dostawy. 

Dostawa zrealizowana zgodnie / niezgodnie z umowq* w dniu 

Uwagi dotyczqce realizacjl dostawy:* 

Termin usuni?cia brakow i wad:* 

(podpis upowaznionego pracownika Zamawiajacego) (podpis upowaznlonego pracownlka Wykonawcy) 

Niniejszy protokot zdawczo-odbiorczy stanowi podstaw? do wystawienia przez Wykonawc? faktury VAT. 

*niepotrzebne skreslic 
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