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Gdansk, dnia 22.03.2019r 

OGLOSZENIE O U D Z I E L A N Y M Z A M 6 W I E N I U 
ZZ-10/017/D/2018 

Zamawiajgcy Politechnika Gdahska, Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, 
dziatajgc 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 sWadania ofert na: Wzmacniacz do termopar 
16 kanatowy 1 - M X 1 6 0 9 T B na potrzeby Wydziatu Oceanotechniki 
1 Okr^townictwa Politechniki Gdahskiej. 

1. Nazwa i adres Zamawiajqcego 
Politechnika Gdahska, Wydziat Oceanotechniki 1 Okr^townictwa, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, NIP 584-020-35-93, 
REGON 000001620 

Telefon:+48 58 347-13-43, Faks:+48 58 347-25-35 

Strona internetowa : http://www.pg.edu.pl: 

Informacje dotycz^ce zamowien publicznych umieszczane w zaktedce 
„Zam6wienia publiczne". 

2. Opis przedmiotu zamowienia: 
Przedmiotem zamowienia jest Wzmacniacz do termopar 16 kanatowy -
MX1 6 0 9 T B : 1 szt. 

24-bitowy przetwornik A / D 
16 wejsc do termopar typu T (Cu-CuNI) 
Szybkosc transmisji danych: max. 300 S / s; 
Regulowany filtr dolnoprzepustowy (Bessel, Butterworth); 
TEDS: Automatyczna identyfikacja czujnika; 
Wszystkie wejscia izolowane elektrycznie; 
Zt^cze: termo mini; 
Komunikacja i zasilanie 1 x Ethernet TCP / IP; 
2 X Firewire; 
Napi^cie zasilania: 10 ... 30 V DC, max. 6 W; 
Klasa szczeJnosci IP 20 

3. Termin wykonania zamowienia: 
Termin wykonania zamowienia wynosi 20 dni roboczych. 

4. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
Cenq oferty jest cena okreslona na formularzu „OFERTA" (wzor stanowi zatqcznik nr 1 
do niniejszego ogtoszenia). 

Cena musi bye okreslona w ztotych polskich. 
Cen§ oferty nalezy okreslic w wartosci brutto (z podatkiem VAT), z dokladnoscig 
do dwoch miejsc po przecinku. 
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Stawka podatku VAT powinna bye okreslona zgodnie z ustawy z dnia 
11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 
Cen? oferty nalezy obliezyc uwzgl^dniajqc wszystkie elementy zwiazane 
z prawidtow^ i terminowq realizacjq zamowienia. Wszelkie rozliczenia, pomi^dzy 
Zamawiaj^cym ,a Wykonawcq, b^dq prowadzone w PLN. 
Podana w ofercie cena nie b^dzie podlegac waloryzacji w okresie trwania umowy. 

5. Forma, miejsce i termin sktadania ofert: 
Oferty nalezy sktadac w formie skanu poprzez email na adres: jakub.kowalski@pg.edu.pl 

7. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy b^dzie kierowat si§ nast^puj^cym 
kryterium oceny ofert: Cena 100%. 
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory ztozy ofert? spetniajqc^ warunki 
zamowienia izaproponuje najnizsz^ cen?. 
W przypadku, gdy zostang ztozone dwie lub wi?cej ofert z taka samq cenq, 
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie 
okreslonym przez Zamawiaj^cego ofert dodatkowycti. 
Wykonawcy sktadaj^c oferty dodatkowe nie mog^ zaoferowac cen wyzszych nl^ 
zaoferowane we wczesniej ztozonych ofertach. 

8. Wymagany termin zwi^zania ofertq: 30 dni 

9. Wykonawca sktadajqc ofert? zobowi^zuje si?, w przypadku wyboru jego oferty jako 
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowiqcym 
zat^cznik nr 2 do niniejszego ogtoszenia , w terminie wskazanym przez Zamawiaj^cego. 

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia post?powania w kazdym czasie 
bez podania przyczyn. 

11. Zamawiajacy zastrzega, ze niniejsze ogtoszenie stanowi zaproszenie do sktadania ofert 
i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty wykonawcy 
nie jest rownoznaczne ze ztozeniem zamowienia przez Politectinik? Gdansk^ bgdz 
zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie t^czy si? z koniecznoscig zawarcia przez 
Zamawiajqcego umowy. 

6. Termin sktadania ofert uplywa w d n i u ^ marca 2019r.o godzinie12.00 

Zat^czniki: 

1 .Oferta 
2. Wzor umowy 
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