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

Politechnika Gdariska na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) informuje o udzielanym zamowieniu na dostaw^ 
bezinwazyjnego przeplywomierza ultradzwif kowego do pomiaru spalania paliwa. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 
Przedmiot zambwienia obejmuje dostaw?: Bezinwazyjny przepfywpmierz ultradzwiekowy do pomiaru 
przeplywu paliwa. 

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia: 

Bezinwazyjny przeplywomierz ultradzwiekowy do pomiaru przeplywu paliwa: 
• Pomiar i prezentacja wynikbw na zintegrowanym wyswietlaczu: pr^dkoSc przeplywu, chwilowy 

i sumaryczny przeplyw. 
• Zakres pomiaru pr^dkosci przeplywu - CO najmniej 0,1 m/s do 15 m/s 
• Dopuszczalna temperatura plynu - co najmniej 100 °C 
• Cz^stotliwoSb prbbkowania sygnalu pomiarowego - co najmniej 1 Hz 
• Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na natadowanym akumulatorze co najmniej 10 godzin 

oraz sieciowe. 
• Mozliwosb montazu na rurociqgach o zakresie srednic - co najmniej 0,015m do 0,100 m 
• Wyjscie prgdowe/napi^ciowe do rejestracji danych 
• Zestaw kompletny - gotowy do pracy. 
• Gwarancja minimum 12 miesi^cy 

2. Warunki, jakie powinien spetniad Wykonawca: 
2a. O udzielenie zambwienia ubiegac si? mogq Wykonawcy, ktbrzy: 

• Posiadajq uprawnienia do wykonywania dziatalnoSci lub czynnoSci, zwi^zanej z realizacji 
zambwienia b^dqcego przedmiotem niniejszego post^powania, 

• Posiadaji niezb^dna wiedz? oraz doSwiadczenie, 
• Dysponuji odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zambwienia, 
• Znajduji si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zambwienia, 

3. Wymagane terminy realizacji zamowienia: 

Termin realizacji przedmiotu zambwienia: nie dluzszy niz 21 dni roboczych od daty otrzymania 
zambwienia. 

4. Sposob przygotowania oferty: 
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4. Sposob pnygfifeqfOMnncoferty: 

4a. Oferty nalezy ztozyd w formie pisemnej do dnia 24 listopada 2020r drogq elektronicznq na adres: 
jacekrud@pg.edu.pl podaj^c w tytule: oferta na dostaw? Bezinwazyjny przeplywomierz 
ultradzwi^ltowy do pomiaru przeplywu paliwa -ZZ-13/017/D/2020. 
4b. Oferta powinna zawierat: 
- cen? netto (do dwoch miejsc po przecinku w PLN, EUR lub USD) za realizacj? zambwienia 
z uwzglednieniem wszelkich kosztbw niezbednych do realizacji zambwienia, w tym cene towaru i koszty 
transportu do siedziby Zamawiaj^cego lub cene towaru w walucie obcej bez podatku VAT 
z uwzglednieniem wszelkich kosztbw niezbednych do realizacji zambwienia, w tym cene towaru, koszty 
transportu do siedziby Zamawiajqcego, termin realizacji zambwienia oraz warunki gwarancji. 

5. Kryteria oceny oferty: 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie nastepuj^ce kryterium oceny: 
-cena 100%; 

6. Szczegdine warunki realizacji zamowienia: 
6a. Warunki platnoSci: 21 dni od dnia doreczenia faktury wraz z dokumentami potwierdzajqcymi 
wykonanie dostawy (protokbt zdawczo-odbiorczy) na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

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

8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania w kazdym czasie bez 
podania przyczyn. 

Dziekan 

dr hab. inz. Wojciech Litwin, prof. PG 
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(piecz^tka Wykonawcy) 
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