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Nr postępowania ZZ/24/022/U/21 

 
Gdańsk, dnia 03.12.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
o wartości poniżej 130 000 PLN 

(strona internetowa zamawiającego) 
 
 
 
I. Zamawiający: 
 

Politechnika Gdańska 
80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Centrum Informatyczne TASK 
80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
 
Postępowanie prowadzi:  

Dział Zamówień Publicznych, 

e-mail: dzp@pg.gda.pl  

Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00. 

II. Przedmiot zamówienia  
 

Zamawiający, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, działając  

w oparciu o art. 2 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „Ustawą Pzp”, informuje o zamiarze udzielenia zamówienia oraz 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pełnego cyklu certyfikacji Systemu 
Zarządzania Jakością (QMS) zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 w Centrum 
Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi: 
 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia, 
 wzór umowy, będący załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia, określający przedmiot 

zamówienia oraz warunki realizacji. 

III. Termin wykonania zamówienia:  
 

Przeprowadzenie auditu certyfikującego powinno nastąpić do dnia 20.01.2022 r. 
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IV. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali: 
 aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji działającego jako jednostka 

akredytująca upoważniona do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie 

ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 514) w zakresie programu certyfikacji system zarządzania jakością / 

quality management system – PN-EN ISO 9001:2015, w branży odpowiadającej 

wnioskowanemu przez Zleceniodawcę  zakresowi certyfikacji  

i na potwierdzenie do oferty załączyli: 
 skan aktualnej akredytacji PCA „ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ 

SYSTEMY ARZĄDZANIA SCOPE of ACREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS 
CERTIFICATION BODY” 
 

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty dokumentu, jeżeli będzie mógł go uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w formularzu oferty, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków.  

 

V. Opis sposobu obliczania ceny 
 

Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową  
i terminową realizacją zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym 
ogłoszeniu, ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania 
zamówienia. 
Cenę oferty należy określić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie 
oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  
Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 
zawieranej umowy.  
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
Zapłata za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie 
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 
96b ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

VI. Kryteria oceny ofert 
 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
cena oferty – 100% 

VII. Termin składania ofert upływa  08.12.2021 r. o godzinie 11:00. 
 

Na ofertę składają się: 

1) formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego 

Ogłoszenia; 



 

2)   jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym 

postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego 

kilku Wykonawców składających ofertę wspólną; 

3) skan aktualnej akredytacji PCA „ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ 

SYSTEMY ARZĄDZANIA SCOPE of ACREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS 

CERTIFICATION BODY” 
 

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  
Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, określające jego 
zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione.  
 

Pełnomocnictwo w ofercie złożonej w formie lub postaci elektronicznej należy przekazać  
w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie 
elektronicznej i opatrzyć podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.  
Jeżeli pełnomocnictwo w ofercie złożonej w formie lub postaci elektronicznej zostało 
wystawione jako dokument w postaci papierowej i zostało opatrzone własnoręcznym podpisem, 
Wykonawca przekazuje jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, poświadczając zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
 

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią  
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  
 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje mocodawca lub notariusz. 
 

Ofertę należy złożyć:  
 w wersji pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, 80-233 

Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gmach Główny, Gmach B, pok. 213, piętro II 
(opatrzonej własnoręcznym podpisem), 
albo 

 w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  
lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym)  
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dzp@pg.edu.pl   

VIII.Dane do kontaktu z Zamawiającym 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: dzp@pg.edu.pl 

Osoba wskazana do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących procedury: Wioleta 

Bławat, tel. 58 348-62-52, e-mail: dzp@pg.edu.pl  
 

 
 

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.  
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Załącznik nr 1: formularz oferty 
Załącznik nr 2: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3: wzór umowy 
Załącznik nr 4: Klauzula RODO 
 

Dyrektor 
 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk 
Centrum Informatyczne TASK 

.......................................................... 
(podpis osoby uprawnionej) 

 


