
POLITECHNIKA 
GDAKISKA 
WYDZIAL OCEANOTECHNIKI 
lOKR^TOWNICTWA 

ZZ/70/017/D/2019 Gdansk, dnia 18.10.2019 r. 

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU 

Politechnika Gdahska, Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziataj^c na podstawie 
art. 4 ust. 8, Pzp z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowieri publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 z pozh. zm.), informuje o zamiarze udzielenia zamowienia na dostaw^ drukarki 3D 
Zortrax M300 Dual + Hepa Cover 

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia: 
FDM 
265 X 265 X 300 mm 
100 - 300 mikronow (dia nozzia 0.4 mm) 
1.75 mm 

0.4 mm 

310° C 

2 
105° C 
Automatyczny pomiar wysokosci punktow platformy / Manualny 
pomiar wysokosci punktow platformy 
2 X Mechaniczny 
110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz ; 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz 
Wi-Fi, Ethernet, USB 
Z-SUITE 
minimum 12 miesiecy 
max 400 W 

2. Wymagania dotyczace gwarancii: 
Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowan^ drukark^ 3D 
minimum 12 miesiecy. Okres gwarancji b^dzie liczony od dnia podpisania protokotu 
zdawczo - odbiorczego bez zastrzezeti. 

3. Termin wykonania zamowienia. 
Wymagany termin realizacji zamowienia: 2 tygodnie. 

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. 

Technologia druku 
Obszar roboczy 
Grubosc warstwy 
Srednica filamentu 
Srednica gtowicy 
drukuj^cej 
Zakres temperatury pracy 
dyszy 
Liczba gtowic 
Temperatura platformy 
Kalibracja platformy 
roboczej 
Czujnik koiica filamentu 
Zasilanie 
L^cznosc 
Oprogramowanie 
Gwarancja 
Pobor mocy 



5. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
a) cen^ oferty jest cena okreslona na fornnularzu „OFERTA" (wzor stanowi zat^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 doWadnosci^ 

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, obowi^zuj^cego w dniu wyznaczonym jako termin 
sktadania ofert; 

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

6. Oferty (wzor stanowi zat^cznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia) nalezy ztozyc do dnia 
. 25.10.2019r, do godz. 11:00 w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdahska Wydziat 

Oceanotechniki i Okr^townictwa, 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach WOiO, 
pok 124 lub e-mailem na adres: iacfrost(a)pg.edu.pl z podaniem w tytule maila 
ZZ/70/017/D/2019. Oferty ztozone w formie elektronicznej winny bye sporzadzone w formie 
skanu oryginatu i musz^ koniecznie zawierac podpis osoby sktadaj^eej oferty. Wykonawca 
moze zwrocic si§ do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci ogtoszenia drog^ elektroniczn^ na 
e-mail iacfrost(a)pg.edu.pi. 

7. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si§ kierowat przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych krytehow i sposobu oceny ofert. Za oferty najkorzystniejsz^ zostanie 
uznana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans punktow w kryteriach: cena brutto 
przedmiotu zamowienia, okres gwarancji. 
Powyzszym kryteriom zamawiaj^cy przypisat nast^puj^ce znaczenle (wagi): 

a) cena - 60 pkt 

Ocena punktowa ofert dIa kryterium ceny zostanie dokonana wg wzoru: 

On 
C = X 60 (max liczba punktow) 

Cb 

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

b] okres gwarancii - 40 pkt 

Kryterium „okres gwarancji" rozpatrywane b^dzie na podstawie nast^puj^cego wzoru: 

G b - 4 8 
G = X 40 (max liczba punktow) 

G n - 4 8 

gdzie 

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



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

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

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, obowi^zuj^cego w dniu wyznaczonym jako termin 
sktadania ofert; 

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

6. Oferty (wzor stanowi zat^cznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia) nalezy ztozyc do dnia 
25.10.2019r, do godz. 11:00 w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdahska Wydziat 
Oceanotechniki i Okr^townictwa, 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach WOiO, 
pok 124 lub e-mailem na adres: iacfrost(5)pg.edu.pl z podaniem w tytule maila 
ZZ/70/017/D/2019. Oferty ztozone w formie elektronicznej winny bye sporzadzone w formie 
skanu oryginatu i musz^ koniecznie zawierac podpis osoby sktadaj^cej oferty. Wykonawca 
moze zwrocic si^ do Zamawiaj^eego o wyjasnienie tresci ogtoszenia drog^ elektroniczn^ na 
e-mail iacfrost(a)pq.edu.pl. 

7. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si? kierowat przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych krytehow i sposobu oceny ofert. Za ofert? najkorzystniejszy zostanie 
uznana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans punktow w kryteriach: cena brutto 
przedmiotu zamowienia, okres gwarancji. 
Powyzszym krytehom zamawiajycy przypisat nast?pujyce znaczenle (wagi): 

a] cena - 60 pkt 

Ocena punktowa ofert dIa kryterium ceny zostanie dokonana wg wzoru: 

Cn 
C = X 60 (max liczba punktow) 

Cb 

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

b) okres gwarancji - 40 pkt 

Krytenum „okres gwarancji" rozpatrywane b?dzie na podstawie nast?pujycego wzoru: 

G b - 4 8 
G = X 40 (max liczba punktow) 

G n - 4 8 

gdzie 

G - otrzymana ilosc punktow w krytenum okres gwarancji 
Gb - okres gwarancji liczony w miesiycach w ofercie badanej 
Gn - okres gwarancji liczony w miesiycach najdtuzszy sposrod ofert 



Ocena = C + G, gdzie: 
C - liczba punktow dIa kryterium cena 
G - liczba punktow dIa kryterium okres gwarancji 
Zamawiajycy okresia minimalny okres gwarancji na 12 miesiecy, natomiast maksymalny na 60 
miesi?cy. 
Ocenie podlegac b?dzie gwarancja ponad wymagane minimum.) 

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

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

c) Zaoferowanie gwarancji ponizej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty, 
d) Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym Zamawiajycy 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 zamawiajycy do oceny ofert przyjmie 60 miesiecy 
f) Okres gwarancji pozostatych ofert b?dzie liczony wg proporcji matematycznej, 
g) Zamawiajycy zastosuje zaokryglanie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku, 
h) Wykonawca winien podac ilosc miesiecy, np. 60 (liczba catkowita). 

Oferta, ktora uzyska najwi^kszq liczb? punktow w oparciu o przyj^te kryteha oceny ofert b^dzie 
uznana jako najkorzystniejsza. 
Maksymalna tyczna liczba punktow jaky moze uzyskac Wykonawca wynosi 100 pkt. 
Za ofert? najkorzystniejszy uznana zostanie oferta, ktora w sumie uzyska najwi?kszy ilosc 
punktow, bioryc pod uwag? ww. kryteria. Zamawiajycy dokona zsumowania punktow 
przyznanych w krytenum cena brutto przedmiotu zamowienia, termin realizacji zamowienia, 
okres gwarancji. Maksymalnie oferta moze uzyskac 100 pkt. Zamawiajycy udzieli zamowienia 
Wykonawcy, ktorego oferta spetniac b?dzie wszystkie warunki niniejszego ogtoszenia 
o udzielanym zamowieniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
powyzej kryteha wyboru. W przypadku, gdy zostany ztozone dwie lub wi?cej ofert z taky samy 
ceny, Zamawiajycy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie 
okreslonym przez Zamawiajycego ofert dodatkowych. Wykonawcy sktadajycy oferty dodatkowe 
nie mogy zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane we wczesniej ztozonych ofertach. 

8. Wykonawca sktadajycy ofert? zobowiyzuje si?, w przypadku wyboru jego oferty jako 
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowiycym 
zatycznik nr 2 do niniejszego ogtoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiajycego. 

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

10. Zamawiajycy 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? Gdarisky bydz zawarciem 
jakiejkolwiek umowy a nadto nie tyczy si? z koniecznosciy zawarcia przez Zamawiajycego 
umowy. 

Zatyczniki; 

1. Formularz oferty 
2. Wzor umowy do zaakceptowania przez Wykonawc? 
3. Wzor protokotu zdawczo-odbiorczego 

Dziekan 

WYDZIAL 
nt^riusz Kozak, prof, uczeini 
ANOTECHNIKI I OKR^TOWNICTWA 

ZA-


