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O G L O S Z E N I E O U D Z I E L A N Y M Z A M 6 W ! E N I U 

Nazwa i adres Zamawiajqcego 

Politechnika Gdartska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDANSK 

NIP 584-020-35-93 

REGON 000001620 

Zam6wienie prowadzi: 

Wydzial Oceanotechniki 1 Okr^townictwa 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDANSK 

fax: +48 (58) 347-25-35 http://www.dzp.pq.edu.pl 

I I . Zamawiajqcy, Politechnika Gdartska, ul. G. Narutowicza 11/12. 80 - 233 Gdartsk, prowadz^c zamowienie 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwier^ publicznych, 

(tekst jednolity: (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zaprasza do ztozenia oferty na swiadczenie ustugi 

w zakresie najmu autokaru na potrzeby Wydziatu Oceanotechniki i Okr^townictwa 

Poiltechniki Gdanskiej. 

III. SzczegbJowy opis przedmiotu zambwienia zawiera za^cznik nr 2 do ogtoszenia. 

IV. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cen^ oferty jest cena podana na druku Jormularz ofertowy", obejmuj^ca caio&d przedmiotu zambwienia. 

2. Cen? oferty nalezy okre^lid w wartoSci brutto (z podatkiem od towarbw i usiug VAT), z doWadno^ci^ 

do dw6ch miejsc po przecinku, w PLN. 

V. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy b^dzie kierowal si? nast^puj^cymi kryteriami: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy b^dzie kierowat si§ nast^puj^cymi kryteriami oceny ofert: 

cena oferty brutto - waga: 60 % 
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wiek pojazdu - waga: 40 % 

Zamawiajqcy oceniat b^dzie ztozone oferty wytqcznie w oparciu o wskazane kryteria. 

WartoSd 1 % jest rbwna wartoSci 1 punktu. 

2. Zamawiaj^cy dokona oceny ofert wedJug powyiszych kryteribw, w nast^puj^cy spos6b: 

1) cena[C] 

Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN. 

Zamawiaj^cy przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

C = (Cn/Cb) X 60 

gdzie: 

C- liczba punktbw przyznana badanej ofercie w kryterium „cena" 

Cn - najniisza cena brutto spo§r6d zto2onych (wainych) ofert w PLN 

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN 

Obliczenia dokonywane b^dq przez Zamawiajgcego z dokJadno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku. 

2) Wiek pojazdu [W] 

Zamawiajqcy wymaga aby oferowany przez Wykonawc? autokar byt wyprodukowany w 2010 roku lub 

p6zniej. 

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca moze uzyskad maksymalnie 40 punktdw. 

Punkty b?d^ przyznawane na podstawie zadeklarowanego oSwiadczenia ztozonego w formularzu 

ofertowym, wedtug nast^puj^cych zasad: 

• gdy Wykonawca zapewni autokar wyprodukowany w okresie 2019 - 2017 

- otrzyma 40 punkt6w 

• gdy Wykonawca zapewni autokar wyprodukowany w okresie 2016 - 2015 

- otrzyma 30 punkt6w 

• gdy Wykonawca zapewni autokar wyprodukowany w okresie 2014-2013 

- otrzyma 20 punktbw 

• gdy Wykonawca zapewni autokar wyprodukowany w okresie 2012 - 2011 

- otrzyma 10 punkt6w 

• gdy Wykonawca zapewni autokar wyprodukowany w 2010 - otrzyma 0 punktbw 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje autokar wyprodukowany w 2009 r. lub wcze6niej, 

lub nie wska±e w ofercie roku produkcji autokaru Zamawiaj^cy przyjmie, ie oferowany autokar nie 

spetnia wymagart szczegdJowego opisu przedmiotu zambwienia i nie b^dzie rozpatrywal oferty. 

3. Za ofert? najkorzystniejszq uznana zostanie oferta spetniajqca wszystkie warunki i wymagania 

ogtoszenia, ktora przedstawiad b?dzie najkorzystniejszy bilans punkt6w uwzgl?dniaj^cy punktacj? 

za wszystkie kryteria oceny ofert, obliczonq wedtog wzoru: 
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VI. Ofert? nalezy przestad na za^czonym formularzu ofertowym, stanowi^cym zal^cznik nr 1 do ogloszenia 

o udzielanym zambwieniu, do dnia J3'.05.2019 r., do godz. >3:00, na adres Zamawiajqcego: Politechnika 

Gdariska WydziaJ Oceanotechniki i Okr^townictwa, pok. 125, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdartsk, 

z dopiskiem „Oferta na Swiadczenie ustugi w zakresie najmu 1 autokaru", 

b^dz na adres e - mail: achmiel@>pa.edu.pl. 

Zamawiaj^cy zastrzega, i e niniejsze ogtoszenie stanowi zaproszenie do sktadania ofert i nie stanowi oferty, 

a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest rdwnoznaczne ze ziozeniem 

zambwienia przez Politechnikf Gdartskq Wydzial Oceanotecliniki i Okr^townictwa bqdz zawarciem 

jakiejkolwiek umowy, a nadto nie tqczy si? z koniecznoSci^ zawarcia przez Zamawiajgcego umowy. 

W przypadku sktedania oferty w formie elektronicznej oryginal pelnomocnictwa lub poSwiadczong notarialnie 

kopi? nalezy dostarczyd Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy 

Dzlekan 
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ZaJqczniki: 

1) Formularz ofertowy 

2) Szczegbtowy opis przedmiotu zambwienia 

3) Wz6r umowy 

(podpis kierownika zamawiajqcego lub osoby upowaznionej) 
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