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Ogtoszenie o udzielanym zamowieniu 
NR11/017/U/2020 

Nazwa Zamawiajqcego: 
POLITECHNIKA GDANSKA 
Wydzial Oceanotechniki i Okr^townictwa 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdartsk 
NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620 

Zamawiajacy Politechnika Gdatiska Wydzia* Oceanotechniki i Okr^townictwa, dziatajqc na podstawie 
art. 4pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieti publicznych (t. j . Dz. U. z 2019r. poz. 
1843) informuje o zamiarze udzielenia zamowienia na uslug? wykonania serwisu 
akumulatorow hydraulicznych ORSTA 1dm^,2,5dm^,16 dm^i zaprasza do sktedania ofert. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 
Przedmiot zambwienia obejmuje ustug? wykonania serwisu akumulator6w hydraulicznych ORSTA 
1 dm^(1 sztuka),2,5 dm^(7 sztuk),10 dm^(1 sztuka). 

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia: 

Ustuga serwisowa powinna obejmowa6: 

- wymiana membran 

- wymiana zawork6w - w przypadku wymiany zaworkdw na inne niz obecnie zastosowane, 
nowe zaworki powinny miec przytqcze z gwintem 5/8-18 UNF, nalezy dostarczyc przejscibwk^ 
umozliwiajqcq samodzieinq kontrol? cisnienia w akumuiatorze. 

- napelnienie akumulatorbw azotem, do odpowiedniej wartosci. 

W razie potrzeby wszelkich informacji dotycz^cych przedmiotowego zamowienia udziela 
dr inz. Jakub Kowalski (e-mail: jakub.kowalski@pg.edu.pl, tel: +48 58 3471343, kom. 797 307 171) 

2. Warunki, jakie powinien spetniac Wykonawca: 
2a. O udzielenie zamowienia ubiegad si? mogq Wykonawcy, ktdrzy: 

• Posiadaj^ uprawnienia do wykonywania dziatelnosci lub czynnoSci, zwiqzanej z realizacj^ 
zam6wienia b^dqcego przedmiotem niniejszego post^powania, 

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

zamowienia, 
• Znajduj^ si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zamdwienia, 

3. Wymagane terminy realizacjl zamowienia: 

Termin realizacji przedmiotu zamowienia: maksymalny termin wykonania ustugi serwisowej 
21 dni roboczych od dnia podpisania umowy / dostarczenia akumulatorbw. 
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4. Sposob przygotowania oferty: 

4a. Oferty nalezy ztozyd wformie pisemnej do godz. 12:00 wdniu 06.11.2020rdrogqelektronicznq 
na adres: iakub.kowalski@pg.edu.pl, podajac w tytule: „Oferta na uslug^ wykonania serwisu 
akumulatorbw hydraulicznych ORSTA 1dm 2,5dm^,10 dm^.." 

4b. Oferta powinna zawierab: 
- cen? netto (do dwbch miejsc po przecinku w PLN) za realizacj? ustugi z uwzgl?dnieniem wszelkich 
niezb?dnych kosztbw. 

5. Kryteria oceny oferty: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nast^puj^ce kryterium oceny: 
-cena100%. 

6. Szczegolne warunki realizacji zamowienia: 
Warunki ptatnoSci: 21 dni od dnia dor?czenia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

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

8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia post?powania w kazdym czasie 
bez podania przyczyn. 

Dziekan 

dr hab. inz. Wojciech L i tw in , prof. PG 
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