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Numer postępowania: ZZ/21/055/U/21 
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na usługę graficznego opracowania mapy kampusu Politechniki 
Gdańskiej oraz kart konwersacyjnych dla Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. 
 

 
 

Zamawiający, Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, zmienia 
zapisy treści w rozdziale 6 ust. 1 pkt d) ogłoszenia oraz, rozdziale 7 ust. 5 ogłoszenia. 
 
 
Przed zmianami: 
 
rozdział 6 ust. 1 pkt d) 

„zdolności technicznej lub zawodowej  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, należycie wykonał 2 usługi w tym jedną dla podmiotu publicznego polegające na:  
Część 1 - zaprojektowaniu graficznym mapy kampusu lub mapy innych obiektów (szpitali itp.);  
Część 2 - zaprojektowaniu kart konwersacyjnych lub podobnych dwustronnych kart w ilości nie 
mniejszej niż 15 sztuk.” 
 
rozdział 7 ust. 5 

„Kryterium jakość (Kj) będzie oceniane na podstawie przekazanego przez oferenta Portfolio, które 
będzie podstawą do oceny doświadczenia do wykonania przedmiotowego zadania, stworzone na 
potrzeby oceny kryterium „Jakość” 
 
Część 1 oraz część 2: 
W ramach kryterium „jakość” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów według 
poniższych zasad: 
 
10 pkt - doświadczenie w przygotowywaniu projektów graficznych z użyciem autorskich  
rysunków/ikon/piktogramów. 
10 pkt - doświadczenie w przygotowywaniu projektów graficznych innych niż plakaty, ulotki,  
foldery informacyjne” 
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Po zmianach: 
 
rozdział 6 ust. 1 pkt d) 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, należycie wykonał 2 usługi polegające na wykonaniu projektów graficznych w tym jedną dla 
podmiotu publicznego. 
 
rozdział 7 ust. 5 

Kryterium jakość (Kj) będzie oceniane na podstawie przekazanego przez oferenta Portfolio, które 
będzie podstawą do oceny doświadczenia do wykonania przedmiotowego zadania, stworzone 
na potrzeby oceny kryterium „Jakość”. Przekazane przez Oferenta portfolio zostanie poddane 
komisyjnej ocenie przez 3 pracowników DMWA. 
 
Część 1 oraz część 2: 
W ramach kryterium „jakość” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów według poniższych 
zasad: 
- dostosowanie do grup odbiorców (5 pkt), 
- kompozycja i czytelność (5 pkt), 
- nowoczesne/oryginalne podejście (5 pkt), 
- doświadczenie - ilość i różnorodność projektów (5 pkt). 
 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Ogłoszenia i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców. 
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