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Gdańsk, dnia 08.07.2020 

ZZ/290/004/D/2020 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

1. Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny, działając na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej 

ustawą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę przepływomierzy szt. 4 dla 

Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia. 

     UWAGA:  

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa potwierdza spełnienie wymagań określonych przez 

Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia opisu, na który składa się: wypełniony Załącznik nr 1 

(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz dokumentacja techniczna dotycząca przedmiotu 

zamówienia (np. poświadczona za zgodność strona z katalogu).  

 

3.  Opis sposobu obliczania ceny: 

 a) Wykonawca określi cenę brutto (cyfrowo) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN), z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie 

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 

1221 z późn. zm.). Cena winna obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dostawy, opłaty graniczne (m. in. cło, obsługa celna) 

koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, koszty opakowania itp.  

b) Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę 

oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT). (W celu porównania ofert Zamawiający 

doliczy do podanej wartości netto podatek VAT). 

c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od kowarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

d) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

4. Termin realizacji zamówienia:  

Maksymalnie 30 dni, liczone od dnia zawiadomienia o wyborze oferty. 

 

5.  Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium: 



 

2 
Sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. 
Nr Umowy: LIDER/4/0008/L-9/17/NCBR/2018 

 

 

LP. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów w 

danym kryterium 

1. Cena (C) C=100 % C=100 pkt 

 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu „Oferta” 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

             Cmin 

 C = ------------------- x 100 pkt 

               Cb 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cb – cena oferty badanej 

 

     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę 

punktów. 

 Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. 

6. Oferty należy złożyć (na załączonym druku) w terminie do 14.07.2020 r. do godz. 10:00  

w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 80-233 Gdańsk ul. 

G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału Mechanicznego, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału),  

z dopiskiem: „dostawa przepływomierzy szt. 4 dla Wydziału Mechanicznego Politechniki 

Gdańskiej, Zam. Nr ZZ/290/004/D/2020” lub na adres e-mail: joacierp@pg.edu.pl  

7. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału  

i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.  

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyn. 
 

9. 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”, informuję, że:  
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, 
w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233); 
inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Gdańskiej jest Pan Paweł Baniel: iod@pg.edu.pl, tel. 
+48 58 348 66 29*;  

mailto:joacierp@pg.edu.pl
mailto:iod@pg.edu.pl
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „dostawa przepływomierzy szt. 4 dla Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Politechniki Gdańskiej, Zam. Nr ZZ/290/004/D/2020” prowadzonego w 
trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1843); 
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. – ustawy 
Pzp;   

 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; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 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 **; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 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 postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

_____________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: 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. 
*** Wyjaśnienie: 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. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania: 

Załącznik nr 1 

Dostawa przepływomierzy szt. 4  nie gorszych parametrach niż podane poniżej: 

OPIS I  
PRZEPŁYWOMIERZ I – 2 szt. Oferuję: 

a) posiada wyświetlacz umożliwiający 
obserwację wartości przepływu w czasie 
rzeczywistym 

Tak/nie/dokładnie ………………. 

b) wyjście analogowe 0(4)-20MA i/lub 0-
10V 

Tak/nie/dokładnie……………… 

c) działanie dla temperatury medium 
roboczego w zakresie -10 do +65C lub w 
zakresie szerszym, 

Tak/nie/dokładnie………………. 

d) posiada wbudowany czujnik 
temperatury 

Tak/nie 

e) dokładność pomiarowa nie gorsza niż 2% 
w pełnym zakresie skali 

Tak/nie/dokładnie……………….. 

f) kabel z wtyczką do zasilania oraz 
umożliwiający transmisję danych 

Tak/nie 

g) zakres pomiaru przepływu 0,1 do 25 
l/min lub szerszy 

Tak/nie/dokładnie………………… 

h) Gwarancja minimum 12 miesięcy Tak/nie/dokładnie…………………. 

i) Termin dostawy do max. 30 dni Tak/nie/dokładnie…………………. 

 

OPIS II  
PRZEPŁYWOMIERZ II – 2 szt. Oferuję: 

a) posiada wyświetlacz umożliwiający 
obserwację wartości przepływu w czasie 
rzeczywistym 

Tak/nie/dokładnie…………………. 

b) wyjście analogowe 0(4)-20MA i/lub 0-
10V 

Tak/nie/dokładnie…………………. 

c) praca przy temperaturze medium w 
zakresie -10 do +65C lub w zakresie 
szerszym, 

Tak/nie/dokładnie…………………. 

d) posiada wbudowany czujnik 
temperatury 

Tak/nie 

e) dokładność pomiarowa nie gorsza niż 2% 
w pełnym zakresie skali 

Tak/nie/dokładnie…………………. 

f) kabel z wtyczką do zasilania oraz 
umożliwiający transmisję danych 

Tak/nie 

g) zakres pomiaru przepływu 0,1 do 50 
l/min lub szerszy 

Tak/nie/dokładnie…………………. 

h) Gwarancja minimum 12 miesięcy Tak/nie/dokładnie…………………. 

i) Termin dostawy do max. 30 dni Tak/nie/dokładnie…………………. 
 

*Prosimy o uzupełnienie prawej kolumny obu tabel zakreślając „tak” albo „nie” oraz dołączając 

dokładny opis parametru 
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ZZ/290/004/D/2020 

OFERTA 

na dostawę przepływomierzy szt. 4 dla Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Gdańskiej 

 

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 

 
 

 

2. 
 

 
 

 

 

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: 

Imię i nazwisko  

Numer REGON: NIP: 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Podstawa umocowania do 

reprezentowania Wykonawcy  

(np. pełnomocnictwo lub inny 

dokument) 

 

 

1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia na dostawę przepływomierzy 4 

szt. dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej: 

 

1) Za cenę brutto:    ............................... zł (słownie: …) 

w tym wartość netto ……… 

 
2) Niniejszym oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania 

zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (nin. Ogłoszenia  

o zamówieniu), są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz gotowe do 

eksploatacji bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów, a także nie są 

przedmiotem żadnych praw osób trzecich 

 

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  

 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i przyjmuję/emy te dokumenty bez 

zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

  

Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

    

1) rozporządzenie 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). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


