Dziekan

Nr zamówienia:
ZZ/23/002/U/2018

Gdańsk, dnia 21.06.2018r.

P.T. Wykonawcy
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU –
PO ZMIANIE TREŚCI(zmiany naniesione kolorem czerwonym)

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Zfn a w związku z art. 4d ust.1
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579
z późn. zm.), w imieniu Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska informuję
o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki i zapraszam do składania ofert.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620
Telefon:+48 58 347-24-19, 58 347-12-49; Faks : +48 58 347-24-13
Strona internetowa : http://www.pg.edu.pl
00
00
Godziny urzędowania: 7 -15
Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w zakładce „Zamówienia publiczne”

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi analizy metagenomowej DNA wyizolowanego z próbek osadów
ściekowych ze złóż trzcinowych .
Lp.

Nazwa usługi

1.

Usługa izolacji genomowego DNA z próbek
osadów ściekowych

2.

Liczba próbek
20

Usługa przygotowania biblioteki na potrzeby
sekwencjonowania NGS regionu V3-V4 genu
kodującego 16S rRNA z wykorzystaniem DNA
wyizolowanego z otrzymanych prób osadu
ściekowego, długość odczytu nie krótsza niż 250
nt.
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3.

Sekwencjonowanie NGS w trybie sparowanych
końców, w co najmniej dwóch odczytach po 250
zasad. Spodziewana liczba sparowanych
odczytów powinna wynosić ok. 4 mln. oraz
podstawowa analiza bioinformatyczna

20

Próbki zostaną przesłane przez Zamawiającego na jego koszt w terminie ustalonym przez strony,
pocztą kurierską.
3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie: 3 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
4. Potwierdzenie wykonania zamówienia i warunki płatności
1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wyników w postaci pliku .qfasta
oraz zestawienia wyników analizy bioinformatycznej w pliku kompatybilnym z pakietem MS
Office w wersji elektronicznej, zgodnie z wyborem Wykonawcy wskazanym w ofercie, na
podany w umowie adres mailowy Zamawiającego lub poprzez stronę internetową lub ftp
Wykonawcy poprzez indywidualne spersonalizowane konto z hasłem znanym tylko
Zamawiającemu i Wykonawcy.
2) Potwierdzeniem wykonania usługi będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczoodbiorczy bez zastrzeżeń, będący podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
3) W przypadku błędów Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia,
stwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego
zbadania próbek na swój koszt, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych Zamawiającego od
daty zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.
4) Uwagi do wykonanych analiz zamieszczone zostaną w protokole zdawczo-odbiorczym.
5) Płatność za faktury nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
6) Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1) Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia).
2) Cena musi być określona w złotych polskich.
3) Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4) Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).
5) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową
i terminową realizacją zamówienia, w szczególności koszty przesłania próbek do Wykonawcy.
6) Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
7) Podana w ofercie cena nie będzie podlegać waloryzacji w okresie trwania umowy.
6. Tajemnica przedsiębiorstwa
Na podstawie art. 30c ustawy Zfn Zamawiający nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot
zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie
zamówienia zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Zastrzeżone informacje muszą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153
poz.1503 z późn. zm.).
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Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
7. Forma, miejsce i termin składania ofert
1) Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach
Główny PG, skrzydło B, parter, pok. 010 lub via email w formie skanu oferty na
adres:szp@wilis.pg.gda.pl.
2) Termin składania ofert upływa w dniu 27.06.2018r. o godzinie 12:00.

8. Kryteria oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium oceny ofert: cena oferty – 100 %.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą warunki
zamówienia i zaproponuje najniższą cenę.
3) W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.
9. Umowa
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10.












Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego
przepływu takich danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk
przy ul. G. Narutowicza 11/12;
inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48
58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/23/002/U/2018 ww. postępowania
prowadzonym na podstawie art. 4 d ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.

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

12.

Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie
stanowi oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem
jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
Załączniki:
Formularz „OFERTA”.
Wzór umowy.
Dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof.zw.PG
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