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O G L O S Z E N I E O UDZIELANYM Z A M 6 W I E N I U 
ZZ- 15/017/D/2018 

Zamawiaĵ cy Politechnika Gdahska, Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, 
dziataĵ c na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamowien 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zmianami) informuje o zamiarze 
udzielenia zamowienia i zaprasza do sktadania ofert na odnowienie subskrypcji 
uaktualnien licencji edukacyjnych oprogramowania specjalistycznego MATLAB 
na potrzeby Wydziatu Oceanotechniki i Okr^townictwa Politechniki Gdatiskiej. 

1. Nazwa i adres ZamawiaJ£icego 
Politechnika Gdahska, Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, 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 : httpy/www.pg.edu.pl: 

Informacje dotyczqce zamowien publicznych umieszczane sq w zaktadce 
„Zam6wienia publiczne". 

2. Opis przedmiotu zamowienia: 
Przedmiotem zamowienia jest odnowienie subskrypcji uaktualnien licencji na 
okres 12 miesi^cy oprogramowania do obliczeh numerycznych wraz 
z niezbf dnymi Toolboxami: 

- Matlab (110 szt.) 
- Simulink (110 szt.) 
- Computer Vision System Toolbox (25 szt.) 
- Control System Toolbox (25 szt.) 
- Curve Fitting Toolbox (25 szt.) 
- Deep Learning Toolbox (25 szt.) 
- Fuzzy Logic Toolbox (25 szt.) 
- Image Processing Toolbox (25 szt.) ' 
- Optimization Toolbox (25 szt.) 
- Signal Processing Toolbox (25 szt.) 
- Simscape (25 szt.) 
- Simscape Electrical (25 szt.) 
- Symbolic Math Toolbox (50 szt.) 
- System Identification Toolbox (25 szt.) 

Licencjonowanie: Licencja sieciowa typu Classroom Concurrent Perpetual 

3. Terminwykonania zamowienia: 
Termin wykonania zamowienia wynosi 21 dni kalendarzowych. 

4. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
Ceng oferty jest cena okreslona na fomnularzu „OFERTA" (wzor stanowi zatqcznik nr 1 
do niniejszego ogtoszenia). 
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Cena musi bye okreslona w ztotych polskich. 
Cen? oferty nalezy okreslic w wartosci brutto (z podatkiem VAT), z doktadno§ciq do 
dwoch miejsc po przecinku. 
Stawka podatku VAT powinna bye okreslona zgodnie z ustawg z dnia 
11 marea 2004r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 
Cen? oferty nalezy obliezyc uwzgl^dniaj^c wszystkie elementv zwiazane 
z prawidtowq i tenninowq realizacj^ zamowienia. Wszelkie rozliczenia, pomi^dzy 
Zamawiajqcym ,a Wykonawcq, b?d^ prowadzone w PLN. 
Podana w ofercie cena nie b^dzie podlegac waloryzacji w okresie tnfl̂ ania umowy. 

5. Forma, miejsce i tennin sktadania ofert: 

Oferty nalezy sktadac w formie skanu poprzez email naadres: matrawa@pg.edu.pl 

6. Termin skladania ofert upfywa wdniu 08 pazdziernika 2018r. o godzinie 12.00 

7. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy b^dzie klerowa^ si? nast?puj^cym 
kryterium oceny ofert: Cena 100%. 
Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory ztozy ofert? spetniajqcq warunki 
zamowienia 
izaproponuje najnizsz^ cen?. 
W przypadku, gdy zostan^ ztozone dwie lub wi?cej ofert z taka sam^ cenq, 
Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ziozenia w terminie 
okreslonym przez Zamawiaj^cego ofert dodatkowych 
Wykonawcy sktadaj^c oferty dodatkowe nie mog^ zaoferowac cen wyzszych niz 
zaoferowane we wczesniej ztozonych ofertach. 

8. Wymagany termin zwi^zania ofertq: 30 dni 

9 . Wykonawca sktadaj^c ofert? zobowi^zuje si?, w przypadku wyboru jego oferty jako 
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowi^cym 
zat^cznik nr 2 do niniejszego ogtoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego. 

10. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia post?powania w kazdym czasie bez 
podania przyczyn. 

1 1 . Zamawiaj^cy zastrzega, ze niniejsze ogtoszenie stanowi zaproszenie do sWadania ofert 
i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty wykonawcy 
nie jest rownoznaczne ze ztozeniem zamowienia przez Politechnik? Gdansk^ bqdz 
zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie tqczy si? z koniecznosci^ zawarcia przez 
Zamawiaj^cego umowy. 

Zat^czniki: 

I.Oferta 
2. Wzor umowy drhab. inz.ja 
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