
POLITECHNIKA 
GDANISKA 
WVDZIAL OCEANOTECHNIKI 
I OKRETOWNICTWA 

Gdartsk, dnia 13.12.2018r. 

Ogtoszenie o udzielanym zamowieniu 
NR22/017/D/2018 

Nazwa Zamawiajqcego: 
POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydziat Oceanotecliniki i Okretownictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdartsk 
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620 

Zamawiaj^cy Politechnika Gdahska, Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa, dziataj^c na podstawie 
art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zambwiert publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zmianami) informuje o zamiarze udzielenia zambwienia 
i zaprasza do skladania ofert na uslug?: Wykonanie 25 szt. plyt PVC o gruboSci 3mm z kolorowym 
nadrukiem i zaprasza do skladania ofert. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 
Przedmiot zambwienia obejmuje uslug? wykonania 25 szt. plyt PVC o gruboSci 3mm z kolorowym 
nadrukiem 

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia: 

- plyty PVC 0 grubo^ci 5mm Format: 1000 x 1000 mm 
- liczba: 25 sztuk 
- nadruk: kolorowy w rozdzielczoSci minimum 300 dpi. 

Na kaidej plycie zostanie umieszczony inny nadruk zgodnie z dostarczonymi plikami 
w formacie PDF. 
W ramach usiugi znajduje si? rbwniei dostawa plyt na Politechnik? Gdartsk^, Wydzial Oceanotechniki 
i Okretownictwa, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdahsk, p.125. 
Koszty dostawy pokrywa Wykonawca. 

2. Warunki, jaicie powinien spetniac Wykonawca: 
2a. O udzielenie zambwienia ubiegab si? mog^ Wykonawcy, ktbrzy: 

• Posiadajq uprawnienia do wykonywania dzialalnoSci lub czynnoSci, zwiqzanej z realizacje 
zambwienia b^d^cego przedmiotem niniejszego post^powania, 

• Posiadaje niezb^dna wiedz? oraz doSwiadczenie, 
• Dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zambwienia, 
• Znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej wykonanie zambwienia, 

3. Wymagane terminy realizacji zam6wienia: 

Termin realizacji przedmiotu zambwienia: maksymalny termin do 2 tygodni od daty otrzymania 
zambwienia od Zamawiajqcego. 

4. Sposob przygotowania oferty: 
4a. Oferty naleiy zlo2yb w formie pisemnej do godz. 12:00 w dniu 19.12.2018r droge elektronicznq 
na adres: karol.niklas@pg.edu.plpodajac w tytule: oferta na uslug? wykonania 25szt. ptyt PVC 

WYDZlAt 
OCEANOTECHNIKJ 

lOMCTOWNICTWA 

P O L I T E C H N I K A G D A N S K A 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdartsk 

tel: +48 58 347 19 43 
fax: +48 58 347 25 35 
e-mail: karol.niklas@pa.edu.Dl 
www.oce.pg.gda.pl 



o gruboSci 3mm z kolorowym nadrukiem 

4b. Oferta powinna zawierab: 
- cen? netto (do dwbch miejsc po przecinku w PLN) za realizacj? zambwienia z uwzglednieniem 
wszelkich kosztbw niezb^dnych do realizacji zambwienia, w tym cen^ towaru i koszty transportu 
do siedziby Zamawiajgcego lub cen? towaru w walucie obcej bez podatku VAT z uwzglednieniem 
wszelkich kosztbw niezb^dnych do realizacji zambwienia, w tym cen? towaru, koszty transportu 
do siedziby Zamawiaj^cego, termin realizacji zambwienia oraz warunki gwarancji. 

5. Kryteria oceny oferty: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nast^puj^ce kryterium oceny: 
-cena100%. 

6. Szczegblne warunki realizacji zamdwienia: 
6a. Warunki platnoSci: 21 dni od dnia dor^czenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
potwierdzaj^cymi wykonanie ustugi (protokbt zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze, 

7. Zambwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktbrego oferta uzyska najwyiszq Wott punktbw 
w kryterium cena. 

8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo uniewainienia post^powania w kaidym czasie bez 
podania przyczyn. 
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(piecz^tka Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiaj£|cy: Politechnika Gdartska 
Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk 
Nawiqzuj^c do ogloszenia o udzielanym zambwieniu NR 22/017/D/2018 na ustug?: Wykonanie 25 szt. ptyt 
PVC 0 gruboSci 3mm z kolorowym nadrukiem do jednostki organizacyjnej. 

my ni2ej podpisani: 
imi? nazwisko 
imi? nazwisko 
dziatajqcy w imieniu i na rzecz: 
Petna nazwa firmy: 

Adres firmy: 

REGON: NIP: 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: Nr ractiunku bankowego: 

KRS: Kapitat zaktadowy: 

Przedmiotem oferty jest: 

Oferujemy realizacje powyzszego przedmiotu zamowienia, za cen^ netto: zt 

(stownie ztotych: ) 

; podatek VAT zt (stownie ztotych: ). 

Oswiadczamy, le w cenie oferty uwzgl^dniliSmy wszystkie elementy cenotw6rcze wynikajqce 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zambwienia. 
Oswiadczamy, ze zambwienie zrealizujemy w terminie tygodni od daty otrzymania zambwienia. 
Oswiadczamy, ze udzielamy _._ miesi^cznej gwarancji przedmiotu zambwienia licz^c od dnia 
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego zambwienia. 

dn 

Podpis(y) i piecz^tka imienna os6b uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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