
 

 

 

 

 

 

ZZ/ 1067/008/D/18                         Gdańsk, dnia  23.05.2018r. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
Fax: 58 348-60-79 
Tel.  58 347-15-83 
 
Adres strony internetowej:  www.dzp.pg.edu.pl 
 
Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny , działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) informuje o 
zamiarze udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro i  
zaprasza do składania ofert na  dostawę modułów na dyski twarde  dla Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej  

Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Przedmiotem  zamówienia jest dostawa modułów na dyski twarde (2 sztuki).  

Specyfikacja techniczna modułu: 

- obudowa typu RACK 19” 3U, posiadająca 16 kieszeni na dyski twarde 

- możliwość montażu dysków 3.5” i 2.5” 

- zainstalowane 16 dysków twardych o pojemności 6 TB każdy, do zastosowań biznesowych i pracy 

ciągłej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu - dobrane według listy „Enterprise” kompatybilności 

producenta modułu 

- minimum 3 zewnętrzne porty SAS 6 Gb/s 

- w zestawie szyny montażowe do szafy RACK 

- redundantne zasilanie 

- możliwość  zarządzania modułem bezpośrednio w systemie QTS 

- dodatkowy dysk twardy nadmiarowy luzem (ten sam model dysku jak w module) 

 

2.Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i 
uszkodzeń bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich. 

Cena: 
1. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem Vat), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
2. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty.  



3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  a 
Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  
4. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty 
nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  
5. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 
zawieranej umowy.  
6. Stawkę podatku VAT Wykonawca określi zgodnie z przepisami prawa.  
 
Kryteria oceny ofert: 
 
1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
Cena oferty- 100% 
2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którzy złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą 
wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. 
3.W przypadku gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
4.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we 
wcześniej złożonych ofertach. 
 
Sposób zło żenia oferty: 
 
1,Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty (zał. nr 1 do ogłoszenia) do dnia 
04.06.2018r. do godz. 10:00  na adres Zamawiającego:  Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 
budynek Chemia A, pok.312,  lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: 
elzbieta.podsiadlo@pg.edu.pl , wpisując w temacie: „   ZZ/ 1067/008/D/18”. 
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą 
koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę, a w formie pisemnej w oryginale albo kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część. 
 
Niniejsze ogłoszenie o udzielanym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.dzp.pg.edu.pl  
 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do uniewa żnienia ogłoszenia w ka żdym czasie i bez 
podania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega , że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert, a otrzymanie 
w wyniku niniejszego zaproszenia oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia bądź 
zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy przez 
Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny.  
 
 
Załączniki do ogłoszenia: 
 
1.Wzór oferty - załącznik nr 1 do ogłoszenia 
 


