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ZZ/1716/008/D/21             Gdańsk, dnia 22.07.2021r. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

Politechnika Gdańska  
Wydział Chemiczny 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 
Adres strony internetowej: www.dzp.pg.edu.pl 
 
Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, działając bez stosowania przepisów ustawy z 

dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) 

informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę rozbudowy Atomowych Spektrometrów 

Emisyjnych Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

a) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt 1. 

b) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej zamawiającego: https://dzp.pg.edu.pl 

c) Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie 

podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności 

mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr.2 do ogłoszenia.  

3. Termin realizacji zamówienia:  

do 6 tygodni od dnia ogłoszenia informacji o udzieleniu zamówienia.  

4. Oferta powinna zawierać: 

a) Przedmiot usługi (nazwę, model, typ itp.), 

b) Cenę oferty netto/brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, kosztu transportu do siedziby 

Zamawiającego oraz inne koszty dostawy (np. cło), 

c) Termin realizacji zamówienia, 

d) Okres gwarancji. 

5. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 30.07.2021r. do godziny 10:00, na adres: 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Sekcja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych, 

Sławomir Malinowski, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 lub przy pomocy środków 

komunikacji elektronicznej na adres: slamalin@pg.edu.pl z podaniem w tytule numeru 

ogłoszenia ZZ/1716/008/D/21. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w 

formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca 

może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na adres 

e-mail: slamalin@pg.edu.pl. 

6. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100%. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną spełniającą 

wszystkie wymagania specyfikacji zawartej w Załączniku nr. 2 do ogłoszenia. 

https://dzp.pg.edu.pl/
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 

9. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert, 

a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem 

zamówienia bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy przez Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny. 

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz 

swobodnego przepływu takich: 

 

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”, 

Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk;  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest Pan mgr inż. Paweł 

Baniel, (kontakt): 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 nr. ZZ/1716/008/D/21 na 

usługę rozbudowy Atomowych Spektrometrów Emisyjnych Katedry Chemii 

Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 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; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) będzie przysługiwało 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 narusza przepisy RODO; 

9) nie będzie przysługiwało 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. 
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Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o 

których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp: 

- 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);  

- 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 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu: 
 
1. Wzór oferty - załącznik nr 1 do ogłoszenia 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

……………………………                                      ……………, dnia ……..… 2021 r. 

      (pieczątka Wykonawcy)  

 

Nr zamówienia: ZZ/1716/008/D/21 

 

OFERTA  

 

                                                                    Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

Wydział Chemiczny 

80-233 Gdańsk 

ul. G. Narutowicza 11/12 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługę rozbudowy Atomowych 

Spektrometrów Emisyjnych Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki 

Gdańskiej. 

 

Ja/My niżej podpisany (i): 

imię …………………….. nazwisko ……………………………. 

imię …………………….. nazwisko ……………………………. 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: 
 
 
 

Adres Wykonawcy: 
 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą TAK *   NIE * 

KRS: CEiDG: 
 

REGON nr: NIP nr: 
 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 

Nazwa i nr konta bankowego: e-mail do kontaktu z Zamawiającym: 
 

 

1. Oferuję (-my) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami określonymi w ogłoszeniu 

o zamówieniu : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(proszę podać producenta, nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, typ/model) 

2. Oferuję (-my) realizację przedmiotu za cenę netto/brutto: 

 

Cena netto : ………………………………….. PLN 

VAT : ………………………………………….…PLN 



  
 

5 
 

Cena brutto : …………………………………..PLN 

słownie brutto : ………………………………... PLN 

 

3. Oświadczam (-y), że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w ww.  ogłoszeniu. 

4. Oświadczam (-y), że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z 

zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ww. ogłoszeniu. Wszystkie 

inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie 

będą obciążały Zamawiającego. 

5. Oświadczam (-y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnosimy do jego 

treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

6. Oświadczam (-y), że zrealizujemy zamówienie: …………. od dnia ogłoszenia informacji o 

udzieleniu zamówienia. 

7. Oświadczam (-y), że udzielamy ……………. miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 

8. Akceptuję (-emy) 14-dniowy termin płatności, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Uważam (y) się, za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

10. *)Oświadczam (-y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) 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) wobec osób 

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

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (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). 

1. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

o składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy) 

*-niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

Nr zamówienia:  ZZ/1716/008/D/21 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozbudowy Atomowych Spektrometrów Emisyjnych 

Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 

 

 

Przedmiotem zamówienia rozbudowy spektrometrów emisyjnych jest: 

1. Modernizacja spektrometru emisyjnego typu MP-AES o podajnik próbek: 

Podajnik próbek kompatybilny z urządzeniem MP-AES 4210 firmy Agilent. 

Wymagane jest aby podajnik wyposażony był w system ograniczający przedostawanie 

się par emitowanych z próbek do laboratorium.  

Zamknięty podajnik powinien dawać możliwość podłączenia do wyciągu. Podłączenie 

do istniejącego wyciągu powinno zawierać się w cenie instalacji. Wymagane jest by 

wyposażony był w wymienne raki na próbki o średnicy 15; 24 i 27 mm mieszczące od 

20 do 60 próbek. Wymagana ilość wymiennych raków to 4 lub więcej. 

Podajnik wymiarami nie powinien przekraczać 60 cm szerokości, 60 cm głębokości 

oraz 60 cm wysokości. 

2. Modernizacja spektrometru emisyjnego typu Fotometr Płomieniowy o zewnętrzne 

sterowanie: 

Instalacja zewnętrznego sterowania ma dotyczyć urządzenia BWB-1 lub BWB 

Technologies firmy BWB UTD Technologies, w zależności od możliwości 

sprzętowych wymienionych urządzeń. W ramach modernizacji wymagany jest 

przegląd urządzeń pod kątem oszacowania możliwości instalacji sterowania z 

wykorzystaniem zewnętrznej jednostki. Jednostka zewnętrzna powinna spełniać 

wymagania jak opisano w Tabeli 1. 

 

Tabela 1. Minimalne wymagania jednostki zewnętrznej do obsługi Fotometrów 

Płomieniowych. 
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wydajność 

 
- procesor x86 zapewniający w testach Cinebench R20: minimum 2200 punktów  w teście 

xCPU i minimum 500  punktów w teście 1 rdzenia 

- możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych  

- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  

 

pamięć - minimum 8 GB 

 

dysk twardy  - SDD minimum 500 GB klasy minimum 20 (Sekwencyjny zapis minimum 300 MB/s, 

odczyt minimum 500 MB/s) 

ekran - rozmiar 15-16” 

- rozdzielczość nominalna 1920x1080 

- możliwość odchylenia klapy obudowy pod kątem minimum 150 stopni 

- matowy lub antyodblaskowy 
 

komunikacja 

 

 

 

 

- wbudowana sieciowa 10/100/1000 BaseT RJ 45 

- wbudowana bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11g i 802.11n 

- wbudowana obsługa technologii bluetooth minimum 4.x 

- wbudowana kamera o rozdzielczości minimum 1280x720 pikseli 

- wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów 

- klawiatura QWERTY z wydzieloną sekcją numeryczną 

- wielodotykowy gładzik lub gładzik z wydzieloną strefą przewijania w pionie i poziomie 

oraz obsługą gestów 

 

złącza wbudowane  

 

 

 

- minimum 3 x USB, w tym minimum 2 x USB 3.0 

- złącze cyfrowe monitora,  

- jeśli złącza nie umożliwiają podpięcia wprost - zestaw przejściówek umożliwiający 

podpięcie monitora/projektora ze złączem VGA, HDMI, Display port 

- czytnik kart pamięci 

- wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe jako oddzielne gniazda lub współdzielone 

- złącze dedykowanej stacji dokującej w postaci dedykowanego portu lub portu USB 3.x 

lub Thunderbolt 

 

bezpieczeństwo - złącze linki zabezpieczającej 

- moduł TPM umożliwiający zaszyfrowanie dysku 

 

oprogramowanie - wstępnie zainstalowany system operacyjny: 

- obsługa protokołu RDP w trybie klienta i hosta 

- funkcja szyfrowania dysku 

- usługa dołączenia do domeny systemu Windows Server 

- obsługa pakietów językowych 

- obsługa dotykowego interfejsu i klawiatury 

- możliwość uruchomienia, obsługa i wsparcie techniczne dla zaoferowanego systemu 

operacyjnego świadczone przez producentów oprogramowania użytkowanego przez 

Politechnikę Gdańską: 

National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD, 

Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design, Adobe Photoshop, CorelDraw, 

CorelCAD, Microsoft Office, Microsoft Visio, Microsoft Project, Vmware Vsphere 

Client 

 

- oprogramowanie do obsługi aparatury typu fotometr płomieniowy 

- zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office w wersji minimum Office 2019 

 

inne 

 

 

- waga z baterią poniżej 2,6 kg, praca na bateriach powyżej 5 godzin 

- obudowa w kolorze czarnym, szarym, grafitowym granatowym lub srebrnym 

- mysz bezprzewodowa 

- torba do przenoszenia urządzenia 

 

 


