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Z2/66/017/D/2019 Gdansk, dnia 20.09.2019 r. 

OGtOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU 

Politechnika Gdahska, Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziatajqc na podstawie 
art. 4 ust. 8, ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowieh publicznych (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1986 z pozh. zm.), informuje o zamiarze udzielenia zamowieniu na przeptywomierz 
termiczny firmy FCI model ST50 oraz zestaw do zabudowy przeptywomierza ST50 i zaprasza do 
sktadania ofert. 

1. Szczegotowy opis przedmlotu zamowlenia: 
Przeptywomierz termiczny firmy FCI model ST50 oraz zestaw do zabudowy 
przeptywomierza ST50. Przedmiot zamowienia musi bye fabrycznie nowy, wolny od 
wszelkich wad i uszkodzeh, bez wczesniejszej eksploatacji. 

1.1 Zatozenia do oferty: 

• medium: powietrze 

• rurociqg: DN 65 / srednica wewn^trzna 70,3 mm (zatozono) 

• przeptyw: maksymalnie 0,4 kg/s (1440 kg/h) 

• cisnienie: maksymalnie 3,5 bar(g) (przyj^to zakres: 1 - 3,5 bar(g)) 

• temperatura: maksymalnie 90 "C (przyj^to zakres: 5 - 90 °C) 

• wilgotnosc: bez kondensacji , 

• przed i za punktem pomiaru przeptywu istniejq wymagane odcinki proste 

1.2 Dane techniczne przeptywomierza ST50: 

• wersja: kompaktowa bez wyswietlacza lokalnego 

• doktadnosc: 2% odczytu + 0,5% petnego zakresu 

• przytqcze: regulowane gwintowe 1/2" NPT (m^skie) z uszczelnieniem teflonowym 

• dtugosc sondy: 305mm 

•zasilanie: 24VDC 

• wyjscia: 2 x 4-20mA oraz 1 x impulsowe 

2. Wymagania dotyczace gwarancii: 
Zamawlajqcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowane Przeptywomierz 
termiczny firmy FCI model ST50 oraz zestaw do zabudowy przeptywomierza ST50 minimum 
12 miesi^cy. Okres gwarancji b^dzie liczony od dnia podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego bez zastrzezeh. 



3. Termin wykonania zamowienia. 
Wymagany termin realizacji zamowienia: 20 dni roboczych. 

4. Oferta powinna zawierac: 
a) przedmiot zamowienia; 
b) cen? brutto, z uwzgl^dnieniem wszelkich kosztow niezb^dnych do realizacji zamowienia, 

w PLN; 
c) termin realizacji zamowienia; 
d) okres gwarancji na przedmiot zamowienia; 
e) termin waznosci oferty. 

5. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
a) cen^ oferty jest cena okreslona na formularzu „OFERTA" (wzor stanowi zal^cznik nr 1 

do niniejszego ogtoszenia); 
b) cena musi bye okreslona w ztotych polskich; 
c) cen§ oferty nalezy okreslic w wartosci brutto (z podatkiem VAT), z doktadnosciq 

do dwoch miejsc po przecinku; 
d) w przypadku ztozenia oferty w walucie innej niz PLN, cena oferty zostanie przeliczona na 

PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiqzujqcego w dniu wyznaezonym jako termin 
sktadania ofert; 

e) cen^ oferty nalezy obliczyc uwzgl^dniajqc wszelkie koszty niezb^dne do nalezytej 
realizacji zamowienia, w tym w szczegolnosci: cen^ zakupu przedmiotu zamowienia, 
koszty transportu do siedziby Zamawiajqcego, gwarancji, ewentualne optaty celne, 
koszty opakowania, wniesienia do siedziby Zamawiaj^cego, koszty ubezpieczenia 
do momentu odbioru przez Zamawiaj^cego. 

6. Ofert? (wzor stanowi zat^eznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia) nalezy ztozyc do dnia 
30.09.2019r, do godz. 11:00 w fonnie pisemnej na adres: Politectinika Gdanska Wydziat 
Oceanotectiniki i Okr^townictwa, 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmacti Gtowny, 
pok. 124 lub e-mailem na adres: iacfrostO.pg.edu.pl z podaniem w tytule maila 
2Z/66/017/D/2019. Oferty ztozone w fonnie elektronicznej winny bye sporzadzone w fonnie 
skanu oryginatu i musz^ koniecznie zawierac podpis osoby sktadaj^cej ofert?. Wykonawca 
moze zwrocic si? do Zamawiajqeego o wyjasnienie tresci ogtoszenia drog^ elektroniczn^ na 
e-mail iacfrost@pg.edu.pl. 

7. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy b?dzie si? kierowat przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tycti kryteriow I sposobu oceny ofert. Za ofert? najkorzystniejsza zostanie 
uznana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans punktow w kryteriacti: cena brutto 
przedmiotu zamowienia, okres gwarancji. 

Powyzszym kryteriom zamawiajqey przypisat nast?pujqce znaczenie (wagi): 

a) cena - 60 pkt 
Ocena punktowa ofert dia kryterium ceny zostanie dokonana wg wzoru: 

Cn 
C X 60 (max liczba punktow) 

Cb 

C 
Cn 
Cb 

- otrzymana ilosc punktow w kryterium ceny 
- najnizsza oferowana cena sposrod ofert 
- cena badanej oferty 



b) okres gwarancji - 40 pkt 

Kryterium „okres gwarancji" rozpatrywane bedzie na podstawie nast?puj^cego wzoru: 

G b - 1 2 
G = X 40 (max liczba punktow) 

G n - 1 2 . 

gdzie: 

G - otrzymana ilosc punktow w kryterium okres gwarancji 
Gb - okres gwarancji liczony w miesi^cach w ofercie badanej 
Gn - okres gwarancji liczony w miesiqcach najdtuzszy sposrod ofert 

Ocena = C + G, gdzie: 
• > • 

C - liczba punktow dIa kryterium cena 
G - liczba punktow dIa kryterium okres gwarancji 

Zamawiaj^cy okresia minimalny okres gwarancji na 12 miesi?cy, natomiast maksymalny 
na 60 miesi?cy. 
Ocenie podlegac b?dzie gwarancja ponad wymagane minimum.) 

a) Oferta z najdtuzszym okresem gwarancji Gednak nie krotszym niz 12 miesi?cy 
i nie dtuzszym niz 60 miesi^cy) 60 miesi?cy = 40 punktow, 

b) Zaoferowanie gwarancji rownej wymaganemu minimum (12 miesi?cy) spowoduje 
nieprzyznanie zadnego punktu w tym kryterium, 

c) Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty, 
d) Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiaj^cy uzna jako minimalny 

okres gwarancji - 12 m-cy co spowoduje nieprzyznanie zadnego punktu w tym kryterium , 
e) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyzej wymaganego 

maksimum zamawiaj^cy do oceny ofert przyjmie 60 miesi?cy 
f) Okres gwarancji pozostatych ofert b?dzie liczony wg proporcji matematycznej, 
g) Zamawiaj^cy zastosuje zaokr^glanie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku, 
h) Wykonawca winien podac ilosc miesi?cy, np. 60 (liczba catkowita). 

Oferta, ktora uzyska najwi?kszq liczb? punktow w oparciu o przyj?te kryteria oceny ofert b?dzie 
uznana jako najkorzystniejsza. 
Maksymalna tqczna liczba punktow jakq moze uzyskac Wykonawca wynosi 100 pkt. 
Za ofert? najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora w sumie uzyska najwi?kszq ilosc 
punktow, bior^c pod uwag? ww. kryteria. Zamawiaj^cy dokona zsumowania punktow 
przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamowienia, termin realizacji zamowienia, 
okres gwarancji. Maksymalnie oferta moze uzyskac 100 pkt. 
Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta spelniac b?dzie wszystkie warunki 
niniejszego ogtoszenia o udzielanym zamowieniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane powyzej kryteria wyboru. 
W przypadku, gdy zostan^ ztozone dwie lub wi?cej ofert z tak^ sam^ cen^, Zamawiaj^cy 
wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez 
Zamawiajqcego ofert dodatkowychi. Wykonawcy sktadaj^cy oferty dodatkowe nie mog^ 
zaoferowac cen wyzszycti niz zaoferowane we wczesniej ztozonycti ofertacti. 

8. Wykonawca sktadajqcy ofert? zobowiqzuje si?, w przypadku wyboru jego oferty jako 
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowi^cym 



zat^cznik nr 3 do niniejszego ogtoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego. 

9. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia post?powania w kazdym czasie bez 
podania przyczyn. 

10. Zamawiajqcy 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 Politechnik? Gdansk^ b^dz zawarciem 
jakiejkolwiek umowy a nadto nie tqczy si? z koniecznosci^ zawarcia przez Zamawiajqcego 
umowy. 

Zat^czniki; 
1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia 
2. Formularz oferty 
3. Wzor umowy do zaakceptowania przez Wykonawc? 
4. Wzor protokotu zdawczo-odbiorczego 

Dztdum 
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