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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170998-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt i artykuły biurowe
2018/S 077-170998

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej
Tel.:  +48 583486054
E-mail: dzp@pg.edu.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.dzp.pg.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dzp.pg.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
Numer referencyjny: ZP/83/055/D/18

II.1.2) Główny kod CPV
30190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:dzp@pg.edu.pl
http://www.pg.edu.pl
www.dzp.pg.edu.pl
www.dzp.pg.edu.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe liczby artykułow biurowych zawiera formularz
Rzeczowo-cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Liczby wskazane w formularzu rzeczowo-cenowym są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu
Porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania.
Przedmiotu zamówienia w całości, tj.: w liczbach podanych w formularzu rzeczowo-cenowym, a Wykonawcy w.
Takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane artykuły biurowe spełniały wszystkie wymagane parametry i
Standardy jakościowe wyszczególnione w formularzu rzeczowo – cenowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 482 300.32 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne PG znajdują się w Gdańsku przy ulicach: G. Narutowicza, Siedlicka, R. Traugutta, S.
Wyspiańskiego, Do Studzienki, K. Leczkowa, J. Chodkiewicza, J. Sobieskiego, al. Zwycięstwa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających że oferowane dostawy spełniają wymagania
Zamawiającego 2.Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 2 w Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania
Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wszystkich wymaganych
parametrów techniczno-użytkowych przez oferowane produkty w następujących pozycjach formularza
rzeczowo-cenowego: poz.1, Cienkopis grubość linii pisania 0,4 mm, - 1 088 szt.
Poz.2, Cienkopis kulkowy - 2 000 szt.
Poz.5, Długopis automatyczny - 3 074 szt.
Poz.6, Długopis automatyczny, olejowy z wymiennym wkładem 0,21 – 2 726 szt.
Poz.8, Długopis żelowy 0,25 - 3 000 szt.
Poz.9, Automatyczny długopis żelowy 0,32 - 2 231 szt.
Poz.10, Długopis żelowy 0,7 – 1 427 szt.
Poz.32, Markery okrągła końcówka, - 1 213 szt.
Poz.33, Markery permanentny dwustronny- 1 317 szt.
Poz.42, Zakreślacz tekstu - 3 937 szt.
Poz.58, Korektor w taśmie z wymienną kasetą – 934 szt.
Poz.60, Dziurkacz metalowy – 404 szt.
Poz.69, Zszywacz biurowy - 472 szt.
Poz.92, Gumka ołówkowa mini - 800 szt.
Poz.272, Zakładki indeksujące – 926 szt.
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Poz.273 Zakładki indeksujące foliowe – 1227 szt.
Poz.438, Karteczki samoprzylepne wym. 76x127 mm- 2 500 szt.
Poz.439, Karteczki samoprzylepne wym. 76x76 mm- 4 200 szt.
Poz.440, Karteczki samoprzylepne wym. 51x76 mm - 2 500 szt.
Poz.523, Klej w sztyfcie 35g – 1 000 szt.
Poz.531, Taśma klejąca mleczno-biała – 900 szt.
Poz.661, Kalkulator z drukarką, - 15 szt.
Poz.662, Kalkulator biurowy elektroniczny, 12-pozycyjny – 50 szt.
Poz.665, Kalkulator 10-pozycyjny wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia – 60 szt.
Poz.672, Laminator A3+ - 5 szt.
Poz.673, Laminator biurowy A4 – 5 szt.
Poz.675, Niszczarka – 10 szt.
Poz.676, Niszczarka – 90 szt.
Poz.677, Niszczarka – 10 szt.
Poz.678 Niszczarka – 10 szt.
Poz.679 Niszczarka Mobilny model – 1 szt.
Poz.680 Termobindownica A4 – 5 szt.
a) Dokumenty mogą mieć formę specyfikacji technicznych udostępnianych przez producentów/dystrybutorów
artykułów biurowych, karty produktu albo karty katalogowe produktu wystawione przez producenta/dystrybutora.
Dokumentacja musi potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wszystkich wymaganych przez
Zamawiającego parametrów wyspecyfikowanych w formularzu rzeczowo-cenowym –załącznik nr 2.
b) Specyfikacje techniczne lub inne dokumenty ponadto muszą zawierać nazwę producenta zaoferowanego
sprzętu oraz model lub typ lub numer katalogowy lub inne dane identyfikujące produkt u producenta, oraz
wskazywać pozycję formularza rzeczowo-cenowego której dotyczą.
Ponadto: Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą dokumenty na potwierdzenie poza cenowych
kryteriów oceny ofert:
Ocena w kryterium jakość/funkcjonalność i jakość/grubość koszulki dokonana będzie na podstawie złożonej
wraz z ofertą informacji w formie karty katalogowej/opisu produktu pochodzącej/go od producenta/dystrybutora
zaoferowanych: markerów do tablic suchościeralnych w pozycjach 26,27 oraz korektora w piórze w pozycji 55
formularza rzeczowo-cenowego a także koszulek w pozycjach 115, 116,117 potwierdzającego posiadanie przez
produkt dodatkowo punktowanych parametrów. oraz spełnianie pozostałych nie punktowanych. W przypadku
dokumentów dotyczących kryteriów oceny ofert dołączonych do oferty nie ma zastosowania art 26 ust. 3 ustawy
Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość/funkcjonalność / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość/grubość koszulki / Waga: 18
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 032812, 032853, nr umowy POWR.03.01.00-00-B027/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
1)projekt Inbets (032812) tytuł: Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR (INBETS BSR)
2)projekt Snowman (032853) tytuł: Supporting non-technological innovation in owner – manager manufacturing
SMEs through increased.
3)Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”. Źródło finansowania EFS, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwoj. Działanie 3.1, Priorytet III,

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia wg zał. nr 5 do SIWZ.
2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp:
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10
Dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną,
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10 - dniowego
Terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem
Zawartym w ofercie.
Szczegółowe informacje zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWIZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Politechnika Gdańska, skrzydło B Gmachu Głównego, II piętro, pokój nr 210 ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233
Gdańsk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w
Rozdz. IX SIWZ.
3) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
Przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w.
Formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie.
Stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. W.
Przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z.
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z
postępowania.
4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
Nast. dokumentów:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
Wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
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Odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
c) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
Decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub.
Zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie.
Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia.
W sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
Ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
Przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem.
Dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia.
Konkurencji w postępowaniu-zał nr4.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast.
Dokumentów, o których mowa w pkt.4) lit. a i b składa dokumenty wymienione w par. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit.b.
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać.
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz.1126). Szczegółowe.
Informacje dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców zagranicznych znajdują się w rozdz. VII.
SIWZ i paragrafie 7 i 8 ww. Rozporządzenia.
5) Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udziel.zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została
Najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia.
Oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
6) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 40 000 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium
Zostały określone w rozdz.IX SIWZ.
7) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
Składania ofert.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
9) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
11 Ocena w kryterium jakość/funkcjonalność i jakość/grubość koszulki dokonana będzie na podstawie
złożonych wraz z
Ofertą informacji w formie karty katalogowej/opisu produktu, specyfikacji technicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

