OG
GŁOSZENIE
E O UDZIEL
LANYM ZAM
MÓWIENIU
U
Z
ZZ-10/017/D
D/2020
Zamawiający Polite
echnika Gdańska, Wyd
dział Ocean
notechniki i Okrętownicctwa, działajjąc na
podstaw
wie art.4 pktt.8 ustawy z dnia 29 sttycznia 2004
4r Prawo za
amówień puublicznych
(t. j. Dz.. U. z 2019 r. poz.1843
3 ze zmiana
ami) informu
uje o zamiarrze udzielennia zamówienia i
zapraszza do składa
ania ofert na odnowien
nie subskryp
pcji uaktualn
nień licencj i edukacyjn
nych
oprogra
amowania specjalistycz
znego MAT LAB na pottrzeby Wydz
ziału Oceannotechniki i
Okrętow
wnictwa Politechniki Gd
dańskiej
Nazzwa i adress Zamawiają
ącego
1. Polite
echnika Gda
ańska, Wydział Oceano
otechniki i Okrętownict
O
twa,
ul. G.. Narutowiczza 11/12, 80-233 Gdań
ńsk, NIP 58
84-020-35-9
93, REGON 000001620
0
Telefo
on:+48 58 347-24-19,
3
58 347-12-4
49, Faks :+
+48 58 347-2
24-13
Stron
na internetow
wa : http://w
www.pq.edu
u.pl;
Inform
macje dotycczące zamó
ówień publiccznych umie
eszczane są
ą w zakładcce
„Za
amówienia publiczne".
2. Opis p
przedmiotu zamówienia
a:
Przed
dmiotem zam
mówienia je
est odnowie
enie subskry
ypcji uaktua
alnień licenccji na okres 12
miesię
ęcy oprogra
amowania do
d obliczeń numeryczn
nych wraz z niezbędnym
mi Toolboxa
ami:
- Matlab (110 szt.)
- Simulink (110
(
szt.)
- Computerr Vision Sys
stem Toolbo
ox (25 szt.)
- Control Syystem Toolb
box (25 szt..)
- Curve Fitting Toolbox
x (25 szt.)
- Deep Learning Toolb
box (25 szt.))
- Fuzzy Log
gic Toolbox (25 szt.)
- Image Pro
ocessing To
oolbox (25 sszt.)
- Optimizatiion Toolbox
x (25 szt.)
- Signal Pro
ocessing To
oolbox (25 sszt.)
- Simscape
e (25 szt.)
- Simscape
e Electrical (25
( szt.)
- Symbolic Math Toolb
box (50 szt.))
- System Ide
entification Toolbox (25
5 szt.)
Licenccjonowanie: Licencja sieciowa
s
typ
pu Classroo
om Concurre
ent Perpetuual
3. Termin
n wykonania zamówien
nia:
Termin
n wykonania
a zamówien
nia wynosi 2
21 dni kalen
ndarzowych
h.
4. Opis ssposobu obliczania cen
ny oferty
Ceną oferty jest cena
c
określo
ona na form
mularzu „OF
FERTA" (wz
zór stanowi załącznik
nr 1 do
o niniejszeg
go ogłoszen
nia).Cena m
musi być okrreślona w złłotych polskkich.
Cenę oferty należży określić w wartości b
brutto (z po
odatkiem VA
AT), z dokłaadnością do dwóch
miejscc po przecin
nku.
Cenę oferty należży obliczyć uwzględnia
ając wszystk
kie elementy związanee z prawidłow
wą
i terminową realizzacją zamów
wienia. Wszzelkie rozlic
czenia, pom
między Zamaawiającym,
a Wykkonawcą, bę
ędą prowad
dzone w PLN
N.
5. Forma
a, miejsce i termin składania ofert::
oprzez ema
Oferty należy skła
adać w form
mie skanu po
ail na adres:matrawa@
@pg.edu.pl
6. Termin
n składania
a ofert upływ
wa w dniu 22
2 września 2020r. o go
odzinie 12.000
7. Kryteria oceny ofe
ert
Przy w
wyborze najjkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
k
się następując
cym
kryterrium oceny ofert:
o
Cena 100%.
Zama
awiający udzzieli zamów
wienia Wyko
onawcy, który złoży ofe
ertę spełniajjącą warunk
ki
zamów
wienia i zap
proponuje najniższą
n
ce
enę.

8.
9.
10.
11.

W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taka samą ceną,
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
Wymagany termin związania ofertą: 30 dni
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyn.
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.

12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego
przepływu takich danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w Gdańsku (80-233) przy ul. Narutowicza 11/12;
2/ inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58
348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji
oprogramowania MATLAB dla WOiO PG, oznaczenie sprawy:
ZZ-10/017/D/2020, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
4/ 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
5/ 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.
6/ 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;
71 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8/ 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 narusza przepisy RODO;
9/ 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.
10/ 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.

Załączniki:
1. Oferta
2. Wzór umowy

