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Nr postępowania ZZ/024/022/D/19 

 
Gdańsk, dnia 20.12.2019 r. 

 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
o wartości poniżej 30 000 euro 

(strona internetowa zamawiającego) 
 
 
 

I. Zamawiający: 

 
Politechnika Gdańska 
80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Centrum Informatyczne TASK 
80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

 
Postępowanie prowadzi: Dział Zamówień Publicznych, 

e-mail: dzp@pg.gda.pl  , faks: 58 347 29 13 

Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00. 

II. Przedmiot zamówienia  

Zamawiający, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, działając w oparciu o art. 

4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o zamiarze udzielenia zamówienia oraz 

zaprasza do złożenia oferty na dostawę listew zasilających wraz z modułem pomiarowym. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 
 

III. Termin realizacji zamówienia 
Termin dostawy przedmiotu zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy do podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wynosi maksymalnie 21 dni kalendarzowych. 
Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany termin dostawy 
21 dni jest terminem maksymalnym, który każdy z Wykonawców może skrócić. 
 
IV. Opis sposobu obliczania ceny 
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową  
i terminową realizacją zamówienia.  
Cenę oferty należy określić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia).  
Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie 
będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  
Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej 
umowy.  
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
Zapłata za fakturę zostanie przelana na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
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V. Kryteria oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
b) Cena (Kc) – 85 pkt. 
c) Termin dostawy (Kd) – 15 pkt. 
 
 
Ocena ofert w kryterium „cena” zostanie dokonana w następujący sposób:  
- oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania ogłoszenia, otrzyma maksymalną liczbę punktów  
w kryterium „cena” (85 pkt.) 
- ocena pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

 

gdzie: 
Kc  - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „cena” 
Cb - cena oferty badanej 
Cn - najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
85 - waga kryterium „cena” 

 
Ocena ofert w kryterium „termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie następujące 
wzoru: 
 

 

gdzie: 
Kd - liczba punktów w kryterium „termin dostawy” 
Tb - termin dostawy oferty badanej 
Tn - najniższy termin dostawy spośród nieodrzuconych ofert 
 Tmax - maksymalny przyjęty termin dostawy: 21 dni od dnia zawarcia umowy 
15 - waga kryterium „termin dostawy” 

 
Dla potrzeb wzoru: 
Minimalny przyjęty termin dostawy – 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
W przypadku zaproponowania terminu dostawy krótszego niż 3 dni, Zamawiający przyzna punkty jak  
za minimalny przyjęty termin dostawy. 
W przypadku niewpisania terminu dostawy Zamawiający przyzna punkty jak za maksymalny przyjęty 
termin dostawy. 
W przypadku zaproponowania terminu dostawy dłuższego niż 21 dni, Zamawiający odrzuci ofertę. 
W przypadku gdy Tn=Tmax, oferta otrzyma 0 pkt w tymże kryterium. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów: 
K = Kc  + Kd 

 
2. Kryteria, o których mowa wyżej należy podać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia) 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. 
spełnia wymagania ogłoszenia jest zgodna z ustawą Pzp oraz przy uwzględnieniu powyższych kryteriów  
i ich wag otrzyma największą liczbę punktów. 

 
VI.  Termin składania ofert upływa  09.01.2020 r. o godzinie 12:00. 
 
Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
o udzielanym zamówieniu.   
 
 
 
 
 



 

Oferty należy przesłać w wersji pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 
Publicznych, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gmach Główny, Gmach B, pok. 213, 

albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  aformela@pg.edu.pl   
 
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być złożone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie 
zawierać podpis osoby składającej ofertę. 
Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania 
zobowiązań przedstawicieli. 
 
Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi 
oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze 
złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto  
nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.  
 

 
 

Dyrektor 
 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk 
Centrum Informatyczne TASK 

........................................... 
(podpis osoby uprawnionej) 

 
 
 
Załącznik nr 1: formularz oferty 
Załącznik nr 2: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3: wzór umowy 
Załącznik nr 4: Klauzula RODO 
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ZZ/024/022/D/19                                                                              Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

 

 

 

…………………………….…………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 
Centrum Informatyczne TASK 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na dostawę listew zasilających z modułem 
pomiarowym my niżej podpisani:  
 
1. Imię:..............................................................nazwisko:............................................................... 

 
2. Imię:..............................................................nazwisko:............................................................... 
 

występujący w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa firmy: 

Adres firmy: 

REGON nr: NIP nr 

 

KRS/CEIDG 

KONTAKT Z WYKONAWCĄ  

Osoba do kontaktu: Nr telefonu: Adres e-mail 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 



 

 
2. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi  
w ogłoszenia o udzielanym zamówieniu za cenę brutto: 
 

………………………………… brutto Pln, (słownie …………………….….……………………………………  
 

………………………………………………………………………………………………………………………..) 
 

Lp Nazwa produktu Typ/model produktu Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 
(4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Listwa zasilająca 
 15 

  

2 Moduł pomiarowy * 
 15 

  

Wartość brutto zamówienia (zł) 

 

Oświadczamy, że oferujemy poniższe kryteria Należy wpisać 

Termin dostawy (liczony w dniach od dnia zawarcia umowy) 

 

* W przypadku zaoferowania Listwy zasilającej zgodnej z pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia, 
pole pozostawić puste. 
 

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Oświadczam/my, że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami wzoru umowy, który stanowi 
załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Nie wnoszę (wnosimy) do jego treści zastrzeżeń. 
Zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach w niej określonych.  
5. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w treści ogłoszenia. 
6. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w treści 
ogłoszenia. 
7. Oświadczam/my iż termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

 
 

......................................,dn. ..................... 
(miejscowość) 

 

 
 ………………..................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy  

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców 

 



 

CRZP: ZZ/024/022/D/19 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

Dostawa listew zasilających wraz z modułem pomiarowym 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Listwa zasilająca. 
1.1. Wymiary urządzenia i montaż: 

▪ montaż pionowy (0U) w szafie teletechnicznej 19” 

▪ wysokość: nie więcej niż 1800 mm, 

▪ szerokość: nie więcej niż 55 mm, 

▪ głębokość: nie więcej niż 70 mm, 

▪ możliwość montażu w szafie telekomunikacyjnej 19” za pomocą zestawu dostarczonego 
z urządzeniem (z wyłączeniem standardowych narzędzi); 

1.2. Parametry wejściowe: 

▪ Moc znamionowa: 20 kW lub więcej, 

▪ Napięcie znamionowe 400 VAC, 

▪ Kabel zasilający o długości nie mniejszej niż 1,5 m zakończony wtyczką IEC 60309 32 A 
3P+N+E, 6h. 

1.3. Parametry wyjściowe: 

▪ Napięcie znamionowe: 230 VAC, 

▪ Ilość gniazd wyjściowych: 21 lub więcej, 

▪ Typ gniazd: DIN 49440 (schuko) lub NF C61-314 (okrągłe z bolcem) o obciążalności 
minimum 16 A. 

1.4. Sygnalizacja obecności napięcia w listwie zasilającej. 
1.5. Warunki pracy: 

▪ zakres temperatury: 5 °C - 45 °C lub szerszy, 

▪ Zakres wilgotności: 10 % - 90 % lub szerszy. 
1.6. Okres gwarancji: 24 miesiące lub więcej. 

 
2. Moduł pomiarowy. 

2.1. Wymiary urządzenia i montaż: 

▪ montaż poziomy w szafie teletechnicznej 19” 

▪ wysokość: nie więcej niż 45 mm, 

▪ szerokość: nie więcej niż 450 mm, 

▪ głębokość: nie więcej niż 80 mm, 

▪ możliwość montażu w szafie telekomunikacyjnej 19” za pomocą zestawu dostarczonego 
z urządzeniem (z wyłączeniem standardowych narzędzi); 

2.2. Parametry wejściowe: 

▪ Moc znamionowa: 20 kW lub więcej, 

▪ Napięcie znamionowe 400 VAC, 

▪ Kabel zasilający o długości nie mniejszej niż 1,5 m zakończony wtyczką IEC 60309 32 A 
3P+N+E, 6h. 

2.3. Parametry wyjściowe: 

▪ Moc znamionowa: 20 kW lub więcej, 

▪ Napięcie znamionowe 400 VAC, 



 

▪ Kabel zasilający o długości nie mniejszej niż 1,5 m zakończony gniazdem IEC 60309 
32 A 3P+N+E, 6h. 

2.4. Warunki pracy: 

▪ zakres temperatury: 5 °C - 45 °C lub szerszy, 

▪ Zakres wilgotności: 10 % - 90 % lub szerszy. 
2.5. Moduł pomiarowy wyposażony w wyświetlacz pokazujący aktualne obciążenie. 
2.6. Mierzone parametry: 

▪ Napięcie [V], 

▪ Obciążenie [A], 

▪ Moc czynną [W], 

▪ Moc pozorną [VA], 

▪ Częstotliwość [Hz], 

▪ Temperaturę poprzez dodatkowy czujnik [°C], 

▪ Wilgotność poprzez dodatkowy czujnik [%], 

▪ dokładność wszystkich pomiarów: ±2 %. 
2.7. Moduł pomiarowy wyposażony w moduł Ethernetowy, obsługujący następujące protokoły:  

▪ TCP/IP, 

▪ HTTP lub HTTPS, 

▪ SNMP, 

▪ SNMP Trap lub Syslog, 

▪ SSH lub telnet. 
2.8. Wszystkie wymienione w pkt. 2.6 parametry dostępne poprzez SNMP. 
2.9. Okres gwarancji: 24 miesiące lub więcej. 
2.10. Dodatkowe wyposażenie: 

▪ zewnętrzny czujnik temperatury oraz wilgotności do każdego modułu pomiarowego. 
 

3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie listew zasilających zgodnych ze specyfikacją w pkt. 
1 z wbudowanym modułem pomiarowym o funkcjonalności nie gorszej niż wymieniona   
w pkt. 2, zamiast dostarczenia zewnętrznego modułu pomiarowego. 

 
 
 



 

ZZ/024/022/D/19                                                                               Załącznik nr 4 do ogłoszenia 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą  
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 
+48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/024/022/D/2019 na 
dostawę listew zasilających wraz z modułem pomiarowym.  

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; dokumentacja 
postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii 
Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów  
o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach,  
o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: 
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania 
od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty 
postępowania  o udzielenie zamówienia) 

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych 
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu 
zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia. 
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