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Nr postępowania:  ZZ/03/022/U/19 
 

Gdańsk, dnia 13.02.2019 r. 

 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
o wartości poniżej 30 000 euro 
(strona internetowa zamawiającego) 
 
 

I. Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej  
 

Postępowanie prowadzi: Dział Zamówień Publicznych, 

e-mail: dzp@pg.edu.pl  , faks: 58 347 29 13 

Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00. 
 

II. Przedmiot zamówienia:  

Zamawiający, Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk, działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje 

o zamiarze udzielenia zamówienia oraz zaprasza do złożenia oferty na świadczenie rocznej usługi 
wsparcia dla licencji edukacyjnych Teaching@Research LabKit w następującym zakresie: 
- Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK – 3 licencje 
- Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH – 10 licencji 

- Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – 7 licencji 

 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji usługi zawiera wzór umowy 
stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 

III. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. 
 

IV. Opis sposobu obliczania ceny: 
 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową  
i terminową realizacją zamówienia.  
Cenę oferty należy określić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia).  
Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie 
będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  
Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała 
negocjacjom i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.  
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
Zapłata za fakturę zostanie przelana na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 

V. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
cena oferty – 100% 
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VI.  Miejsce oraz termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa  20.02.2019 r. o godzinie 12:00. 
 
Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
o udzielanym zamówieniu.   
 
Oferty należy złożyć w wersji pisemnej w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział 
Zamówień Publicznych, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gmach Główny, Gmach B, 
pok. 213, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  aformela@pg.edu.pl lub 
dzp@pg.edu.pl   
 
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być złożone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie 
zawierać podpis osoby składającej ofertę. 
Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania 
zobowiązań przedstawicieli. 
 
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.  
 

 
 
 

Dyrektor 

prof. dr hab. Inż. Henryk Krawczyk 
Centrum Informatyczne TASK 

........................................... 
(podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
Załącznik nr 1: formularz oferty 
Załącznik nr 2: wzór umowy 
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ZZ/03/022/U/19                                                                                   Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

 

…………………………….…………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 
Centrum Informatyczne TASK 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na świadczenie rocznej usługi wsparcia dla 

licencji edukacyjnych Teaching@Research LabKit, my niżej podpisani:  
 
1. Imię:..............................................................nazwisko:............................................................... 
 
2. Imię:..............................................................nazwisko:............................................................... 
 

występujący w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa firmy: 

Adres firmy: 

REGON nr: NIP nr: 

Nr telefonu: Nr faxu: 

Adres e-mail: 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami ogłoszenia o udzielanym 
zamówieniu oraz poniższym formularzem: 

Lp Nazwa Ośrodka Rodzaj licencji 
Liczba 
licencji 

Cena usługi 
[PLN brutto] 

Całkowity koszt 
usługi 

[PLN brutto] 

1 2 3 4 5 6 

1 Politechnika Gdańska, 

Centrum Informatyczne 

TASK 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Serwis licencji edukacyjnej 
Teaching&Research 

LabKit - zestawu - ArcGIS for 
Desktop sieciowej 

pierwszej 10.6 

1  

 

Serwis licencji edukacyjnej 
Teaching&Research 

LabKit - zestawu - ArcGIS for 
Desktop sieciowej 
dodatkowej 10.6 

2  



 

2 Akademickie Centrum 

Komputerowe 

CYFRONET AGH 

ul. Nawojki 11 

30-950 Kraków 

Serwis licencji edukacyjnej 
Teaching&Research 

LabKit - zestawu - ArcGIS for 
Desktop sieciowej 

pierwszej 10.6 

1  

 

Serwis licencji edukacyjnej 
Teaching&Research 

LabKit - zestawu - ArcGIS for 
Desktop sieciowej 
dodatkowej 10.6 

9  

3 Uniwersytet Łódzki, 

Wydział Biologii i 

Ochrony Środowiska 

ul. Pilarskiego 14/16 

90-231 Łódź 

Serwis licencji edukacyjnej 
Teaching&Research 

LabKit - zestawu - ArcGIS for 
Desktop sieciowej 

pierwszej 10.6 

1  

 

Serwis licencji edukacyjnej 
Teaching&Research 

LabKit - zestawu - ArcGIS for 
Desktop sieciowej 
dodatkowej 10.6 

6  

RAZEM (Lp. 1+2+3):  

 

2. Oświadczam/my, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczam/my, że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami wzoru umowy, który stanowi 
załącznik do ogłoszenia. Nie wnoszę (wnosimy) do jego treści zastrzeżeń. Zobowiązuję/emy się  
do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach w niej określonych.  
4. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w treści ogłoszenia. 
5. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w treści 
ogłoszenia. 
6. Oświadczam/my iż termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

 
 

......................................,dn. ..................... 
(miejscowość) 

 

 
 ………………..................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych  
do podpisania oferty 

 

 

 


