
P O L I T E C H N I K A 
G D A K I S K A 
WVDZIAL OCEANOTECWNIKI 
lOKR^TOWNICTWA 

Gdartsk, dnia 23.10.2019 r. 

Ogtoszenle o udzielanym zamowieniu 
NR71/017/U/2019 

Nazwa Zamawiaj^cego: 
POLITECHNIKA GDANSKA • > 
Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdartsk 
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620 

Zamawiajqcy Politechnika Gdartska Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziatajgc na podstawie 
art. 4pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwiert publicznych (t. j . Dz. U. z 2018r. poz. 
1986z p6in. zm.), informuje o zamiarze udzielenia zambwienia na ustug? wykonania serwisu instalacji 
hydraulicznej i zaprasza do sktadania ofert. 

1. Opis przedmiotu zamowlenia: 
Przedmiot zambwienia obejmuje usJug? wykonania kompleksowego przegl^du stacji hydraulicznej SHA. 

Szczeg6towy opIs przedmiotu zamowlenia: 

Ustuga serwisowa powinna obejmowab: 
- wykonanie kompleksowego przegl^du stacji hydraulicznej SHA: 
- okreSlanie koniecznoSci wymiany oleju (HLP-HM 32), w instalacji znajduje si§ okoto 750 I 
- w razie koniecznoSci wymiany oleju- pJukanie instalacji agregatem pulsacyjnym, mycie zbiornikbw 

i wymiana oleju 
- wymiana / czyszczenie filtrbw 
- okreSlenie koniecznoSci serwisu i ewentualnego serwisu stacji filtrowania oleju 

Przed zto2eniem oferty, potencjalny Wykonawca powinien wykonab na wtesny koszt, w siedzibie 
Zamawiaj^cego, pomiar parametrbw oleju hydraulicznego. 
Od Wykonawcy wymagane jest udokumentowane doSwiadczenie w pracach serwisowych z olejami 
0 podobnych parametrach. 

W razie potrzeby wszelkich informacji dotyczqcych przedmiotowego zambwienia udziela 
dr in2. Jakub Kowalski(e-mail: jakub.kowalski@pg.edu.pl, tel: +48 58 3471343, kom. 797 307 171) 

2. WarunkI, jakle powinien spetnlac Wykonawca: 
2a. O udzielenie zambwienia ubiegab si? mogq Wykonawcy, ktbrzy: 

• Posiadajq uprawnienia do wykonywania dziatelnoSci lub czynno§ci, zwi^zanej z realizacji 
zambwienia b^d^cego przedmiotem niniejszego post^powania, 

• Posiadaji niezb?dna wiedz? oraz doSwiadczenie, 
• Dysponuji odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zambwienia, 
• Znajduji si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj^cej wykonanie zambwienia, 

3. Wymagane termlny realizacji zamowlenia: 

UWAGA: 

POLITECHNIKA GDANSKA 

Ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdartsk 

tel: +48 58 347 13 43 
fax: +48 58 347 25 35 
e-mail: iakub.kowaiskiOpq.eclu.pl 
www.oce.pg.gda.pl 



Termin realizacji przedmiotu zambwienia: maksymalny termin wykonania usiugi serwisowej do 13 
grudnia2019r. 

4. Spos6b przygotowanla oferty: 
4a. Oferty naleiy ztoiyb w formie pisemnej do godz. 12:00 w dniu 29.10.2019r drogq elektronicznq 
na adres: jakub.kowalski@pg.edu.pl podaj^c w tytule: „Oferta na ustug§ serwisowq stacji tiydraulicznej 
SHA." 

4b. Oferta powinna zawierab: 
- cen? netto (do dwbch miejsc po przecinku w PLN) za realizacj? uslugi z uwzgl?dnieniem wszelkich 
niezb?dnych kosztbw. 

5. Kryteria oceny oferty: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nast?pujqce kryterium oceny: 
-cena 100%. 

6. Szczegdine warunkI realizacji zamowlenia: 
Warunki platnoSci: 21 dni od dnia dor?czenia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

7. Zambwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktbrego oferta uzyska najwy2szq ilo§b punktbw 
w kryterium cena. 

8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewainienia post?powania w kaidym czasie 
bez podania przyczyn. 

Dziekan 

POLITECHNIKA GDAIslSKA 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdartsl̂  

tel: +48 58 347 13 43 
fax: +48 58 347 25 35 
e-mail: iakub kowalsJ^iOpa.edu.pl 
www.oce.pg.gda.pl 


