
POLITECHNIKA 
GDANSKA 
WYDZIAl OCEANOTECHNIKI 
lOKR^TOWNICTWA 

ZZ-08/017/D/2020 Gdansk, dnia 24.07.2020r 

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU 

Politechnika Gdahska, Wydziat Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziataj^c na podstawie 
art. 4d ust. 1 pkt.1 , ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowieh publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1943.), informuje o zamiarze udzielenia zamowieniu na dostaw? 
mikroskopu cyfrowego 3D KeyenceVHX7000. 

1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zat. nr 1 do ogtoszenia 
o udzielanym zamowieniu na dostaw^ mikroskopu cyfrowego 3D KeyenceVHX7000. 

2. Wymagania dotyczace gwarancii: 
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany mikroskop 
12 miesi^cy. Okres gwarancji b^dzie liczony od dnia podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego bez zastrzezeh. 

3. Termin wykonania zamowienia. 
Wymagany termin realizacji zamowienia: do 2 tygodni. 

4. Oferta powinna zawierac: 
a) przedmiot zamowienia; 
b) cen? brutto, z uwzgl^dnieniem wszelkich kosztow niezb^dnych do realizacji zamowienia, 

wPLN; 
c) termin realizacji zamowienia; 
d) okres gwarancji na przedmiot zamowienia; 
e) termin waznosci oferty. 

5. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
a) cen^ oferty jest cena okreslona na formularzu „OFERTA" (wzor stanowi zatgcznik nr 2 

do niniejszego ogtoszenia); 
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, gwarancji, ewentualne optaty celne, 
koszty opakowania, wniesienia do siedziby Zamawiaj^cego, koszty ubezpieczenia do 
momentu odbioru przez Zamawiaj^cego. 

6. Oferty (wzor stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia) nalezy ztozyc do dnia 
30.07.2020r, do godz. 14:00 w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdahska Wydziat 
Oceanotechniki i Okr^townictwa, 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach WOiO, 
pok. 125 tub e-mailem na adres: achmiel@pg.edu.pl z podaniem w tytule maila 
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ZZ-09017/D/2020. Oferty ztozone w formie elektronicznej winny bye sporzqdzone w formie 
skanu oryginatu i muszq koniecznie zawierac podpis osoby sktadajqcej ofert?. Wykonawca 
moze zwrocic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci ogtoszenia drogg elektroniczng na 
e-mail achmiel(5jpg.edu.pl. 

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

8. Wykonawca sktadajqcy ofert? zobowiazuje si?, w przypadku wyboru jego oferty jako 
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowiqcym 
zat^cznik nr 3 do niniejszego ogtoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego. 

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

10. Zamawiajqcy 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 Politechinik? Gdansk^ b^dz zawarciem 
jakiejkolwiek umowy a nadto nie tqczy si? z koniecznosci^ zawarcia przez Zamawiaj^cego 
umowy. 

Zatgczniki; 
1. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia 
2. Formularz oferty 
3. Wzor umowy do zaakceptowania przez Wykonawc? 
4. Wzor protokotu zdawczo-odbiorczego 

ZATWIERDZAM: 

WYDZIA 

Dziekan 

. Janusz Kozak 

ECHNIKIIOKR^TOWNICTWA 


