
POLITECHNIKA 
GDANSKA 
WYDZIAL OCEANOTECHNIKI 
I OKR^TOWNICTWA 

Gdartsk, dnia 09.12.2019 r. 
Ogtoszenie o udzielanym zamowieniu 

NRZZ-79/017/D/2019 

Nazwa Zamawiaj£|cego: 
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Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk 
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Zamawiajgcy Politechnika Gdariska Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa, dzialajqc na podstawie 
art. 4pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
informuje o zamiarze udzielenia zamowienia na dostaw? zestawu montazowego do ekstensometru DDI 
i zaprasza do sktadania ofert. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 
Przedmiot zambwienia obejmuje dostaw? zestawu montazowego do ekstensometru D D L 

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia: 

Zestaw do szybkiego zacisku prbbek stalowych, powinien umozliwiad przymocowanie 
zaciskowych przetwornikbw ekstensometrow prostopadle do obiektu pomiarowego oraz posiadad 
regulacj? sity zacisku Zacisk ma miec mozliwoSd uzycia jednego lub dwoch ekstensometrbw. 
Zestaw powinien byb kompatybilny z ekstensometrem DDI marki HBM. 

Zestaw powinien zawierab 
- Chwytaki zaciskowe dia spr^zyn dociskowych 
- Spr^zyn? naciskowq 
- Rade^kowane pokr^tla do regulacji sity zaciskajqcej 
- 3ruby mocujqce do ekstensometrow lub roiek stozkowych 
- Komplet dw6ch roIek stozkowych 
- Rama montazowa do ekstensometrbw i dystansbw pomiarowych 

2. Warunki, jakle powinien spetniac Wykonawca: 
2a. O udzielenie zamowienia ubiegac si? mog^^ Wykonawcy, ktorzy: 

• Posiadajq uprawnienia do wykonywania dzialalnoSci lub czynnoSci, zwiqzanej z realizacj^ 
zambwienia b^d^cego przedmiotem niniejszego post^powania, 

• Posiadaj^ niezb^dna wiedz? oraz doSwiadczenie, 
• Dysponujq odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zambwienia, 
• Znajdujq si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zambwienia, 

3. Wymagane terminy realizacji zamowienia: 

Tennin realizacji przedmiotu zambwienia: nie dtuzszy niz do 31 grudnia 2019r od daty otrzymania 
zambwienia. 

4. Sposob przygotowania oferty: 
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4a. Oferty nalezy ztozy6 w formie pisemnej do dnia 13 grudnia 2019r do godz. 14:00 drogg elektronicznq 
na adres jakub.kowalskiski@pg.edu.pl podaj^c w tytule: Dostawa zestawu montazowego 
do ekstensometru DD1-ZZ-79/017/D/2019r, 

4b. Oferta powinna zawierad: 
- cen? netto (do dw6ch miejsc po przecinku w PLN) za realizacj? zambwienia z uwzgl?dnieniem 
wszelkich koszt6w niezb?dnych do realizacji zamowienia, w tym cen? towaru i koszty transportu 
do siedziby Zamawiaj^cego lub cen? towaru w walucie obcej bez podatku VAT z uwzgl?dnieniem 
wszelkich kosztbw niezb?dnych do realizacji zamowienia, w tym cen? towaru, koszty transportu 
do siedziby Zamawiajqcego, termin realizacji zambwienia oraz warunki gwarancji. 

5. Kryteria oceny oferty: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nast?pujqce kryterium oceny: 
- cena100%; 

6. Szczegolne warunki realizacji zamowienia: 
6a. Warunki ptatnosci: 14 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
potwierdzajgcymi wykonanie dostawy (protokbt zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze, 

7. Zambwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktbrego oferta uzyska najwyzszq ilosb punktbw 
w kryterium cena. 

8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia post?powania w kazdym czasie bez 
podania przyczyn. 
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