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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Politechnika Gdańska zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż trzech tablic 

pamiątkowych dla projektu: „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy etap 

II: Open Research Data” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 Politechnika Gdańska  

80-233  Gdańsk, 

ul. G. Narutowicza 11/12 

www.pg.edu.pl 

NIP: 584-020-35-93 

Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych. 

e-mail: dzp@pg.edu.pl   

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

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy  z dnia 11 września 2019  r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) - zwanej dalej 

Pzp  na podstawie art. 2 pkt 1  w związku z art. 30 ust. 4 w/w ustawy.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU 

ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż 3 tablic pamiątkowych w 
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, tj. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej, 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego (teren trójmiasta – Gdańsk-
Sopot-Gdynia). 

2. Tablice stanowiące przedmiot zamówienia mają być pierwszego gatunku, najwyższej jakości, bez 
wad i zgodne z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Kody wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  39294100-0 

4. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty 

System Transferu Wiedzy etap II: Open Research Data” finansowanego ze środków UE w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie 2.3.1. 

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane zostały we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

6. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

http://www.pg.edu.pl/
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Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

 

V. WYKLUCZENIA 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - art. 109 ust. 1 pkt. 
4 ustawy Pzp. 

Zamawiający samodzielnie zweryfikuje brak podstaw wykluczenia wykonawców na podstawie informacji  
z  odpowiedniej ogólnodostępnej bazy tj. KRS lub CEIDG w zależności od formy prowadzonej 
działalności wykonawcy. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Maksymalny termin realizacji do 3 dni roboczych od zatwierdzenia wizualizacji przez Zamawiającego. 

Termin dostawy zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, wykonawca deklaruje termin 

realizacji zamówienia w formularzu oferty 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

1. cena  - 60 pkt 
 

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium 

„cena” (100 pkt), ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

C = (Cn/Cb) x 60 

gdzie:   

C   - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”  

Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN  

Cb - cena brutto badanej oferty w PLN  

 

2. Termin realizacji zamówienia - 40 pkt 
Termin realizacji zamówienia wynosić może maksymalnie 3 dni robocze od dnia zatwierdzenia 

wizualizacji tablicy przez Zamawiającego. 

Punkty w kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

1 dzień roboczy : 40 punktów 

2 dni robocze : 20 punktów 

3 dni robocze : 0 punktów. 

 

Jeżeli Wykonawca w ofercie nie poda liczby dni na wykonanie zamówienia, zamawiający uzna, że 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w maksymalnym dopuszczonym terminie tj. 3 dni i przyzna w 

tym kryterium 0 punktów. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia dłuższy niż 3 

dni roboczych, jego oferta zostanie uznana za niezgodą z warunkami SWZ  i podlegać będzie 

odrzuceniu z postępowania 
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Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę 
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z powyżej wskazanymi 
zasadami W = C + T 

 

 

VII.  ANALIZA OFERT 

 

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności 
należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię 
wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 

3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

6. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać wykonawcę do  
a) wyjaśnienia treści złożonej oferty zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.,  
b) uzupełnienia dokumentów na zasadach określonych w art. 128  ustawy Pzp. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.  
8. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 255 ustawy Pzp,  

 
 
 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi,  

związane z realizacją zamówienia ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i 

wpisać w odpowiednie miejsce na druku OFERTA (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  

3. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie dostawy lub usługi, których wykonanie jest 

niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich 

wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie ,iż zostały one ujęte w cenie oferty.  

4. Ceną oferty jest cena brutto podana na druku „Oferta”. 

5. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała 

negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy. 

6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia  

i nie będzie podlegała waloryzacji. 

7. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN. 
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8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.  

 

 

 

IX. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w ramach 

niniejszego postępowania zamówień dodatkowych. 

 

X.  WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następującej zmiany umowy: 

a. zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych: cena umowy 

brutto może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, 

na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać 

z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;  

b. zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;  

c. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza zasięgiem i kontrolą stron. 

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowy termin umowny, z tym że 

wielkość zmiany musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień  Umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej 

strony oraz zachowania formy pisemnej. 

 

 

XI. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Małgorzata Rewucka, e-mail: malgorzata.rewucka@pg.edu.pl 

 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania, 

2) opcjonalnie – pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, określające jego zakres i wystawione 
przez osoby do tego upoważnione, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej 
oferty złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej do zawarcia umowy Zamawiający będzie 
wymagał od wybranego Wykonawcy złożenia oryginału pełnomocnictwa lub jego notarialnie 
poświadczonej kopii. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

3. 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.  

4.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych 

przez Zamawiającego.  
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XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy przesłać do dnia 01.02.2022 r. 

w formie pisemnej  

-  w zamkniętej i opisanej kopercie na  formularzach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia 

oraz wymaganymi dokumentami, na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Zamówień 

Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach B pok. 211, z dopiskiem: „Oferta na dostawę 

3 tablic pamiątkowych dla projektu MOST DANYCH  ZZ/3/055/D/22 

lub  

w formie elektronicznej  

- oferty złożone w drodze elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału oferty zawierającego 

podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym). na adres: 

malgorzata.rewucka@pg.edu.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na dostawę 3 

tablic pamiątkowych dla projektu MOST DANYCH  ZZ/3/055/D/22” 

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty.  

 

ZATWIERDZAM  

 

Kanclerz Politechniki Gdańskiej 

      mgr inż. Mariusz Miler 

 ……………………………… 

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1. Formularz oferty; 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
3. Wzór umowy 
4. Klauzula Informacyjna 
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Załącznik nr 1 

(nazwa i adres wykonawcy)  

ZZ/3/055/D/22 

OFERTA 
 

 Zamawiający: 

 Politechnika Gdańska   

 ul. Narutowicza 11/12 
 80-233 Gdańsk 
 

  

1. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia polegającego na dostawie i 

montażu 3 tablic pamiątkowych dla projektu: „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty 

System Transferu Wiedzy etap II: Open Research Data” 

My niżej podpisani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa : 

 

e-mail: 

Adres: 

 

REGON nr   

 

NIP nr 

Nr telefonu: 
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2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za 

cenę:   

Nazwa 

artykułu 

Liczba 

szt. 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

podatku 

Wartość 

brutto 

Dostawa tablic 

pamiątkowych z 

montażem 

3 

    

 

3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w ciągu ……………………………….. dni roboczych 

Zamawiającego od na zatwierdzenia wizualizacji przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 3 do 

ogłoszenia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach. 

5. Akceptujemy warunki płatności wskazane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do 

ogłoszenia. 

6. Oświadczam/y, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie:  

Pan/Pani: __________________________________________________, 

 

tel: ___________________________, e-mail________________________. 

 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 

2018 r. Nr 127, str. 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy 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)). 

8. Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych stron. 

9. Oświadczamy, że termin związani ofertą wynosi 30 dni. 

10. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, ze względu na liczbę pracowników, 

oświadczamy, że należymy do  
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 sektora mikroprzedsiębiorstw/  

 małych przedsiębiorstw/ średnich przedsiębiorstw/  

 dużych przedsiębiorstw. * 

 *niepotrzebne skreślić 

11. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 
.................., dn. ......................................  

_________________________________ 

                             (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                                       do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  

ZZ/3/055/D/22 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Dostawa i montaż 3 tablic pamiątkowych 
 

 
 
UWAGI  

1. Przygotowanie projektów leży po stronie Wykonawcy  
2. Znakowanie tablicy pamiątkowej musi być zgodne z wytycznymi programów unijnych, 

udostępnionymi Wykonawcy przez Zamawiającego (linki do wytycznych ujęte w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia), 

3. Wykonawca przed realizacją przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizacje tablic  
4. Zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki, 
5. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu akceptacji od zamawiającego, 
6. Przedstawiciel/e Wykonawcy i Zamawiającego zobowiązani są znać: warunki umowy 

podpisanej z zamawiającym, szczegółowy opis zamawianych przedmiotów zawarty w SWZ, 
zaakceptowane przez zamawiającego wizualizacje. 

7. Informacje ogólne 

 

Zakres prac:  zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w lokalizacjach wskazanych 

przez Zamawiającego, tj. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego (teren trójmiasta – Gdańsk-Sopot-Gdynia). Wizualizacja 

tablicy podlega akceptacji Zamawiającego.  

 

Ilość: 3 sztuki. 

 

Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać wymogów co do proporcji, wymiarów, pól ochronnych 
wokół znaków graficznych, koloru tła, liternictwa, form oraz zestawień znaków, zawartych w: 
 

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/101546/podrecznik08062021.pdf - Podręczniku 

Wnioskodawcy i Beneficjenta Programów Polityki Spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji, 

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf  - Księdze 

Identyfikacji Wizualnej znaku Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na 

lata 2014 – 2020, 

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49357/karta_wzor_FE_POPC.pdf - Karcie 

wizualizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

 

Wymiary: szer. 42 cm x wys. 29,8 cm (+/-0,5 cm), grubość 5 mm (+/- 1 mm) 

Tło: przeźroczyste. 

Nadruk: monochrom; metoda nadruku – nadruk na plexi lub na przezroczystej folii. 

Rozmiar czcionki powinien pozwalać na bezproblemowe odczytanie zamieszczonych informacji.  

Materiał: plexi przeźroczysta, na czterech okrągłych dystansach metalowych (o średnicy 1,3 cm (+/- 1 

mm). 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/101546/podrecznik08062021.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49357/karta_wzor_FE_POPC.pdf
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Technologia odporna na uszkodzenia i warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie 

czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej do końca okresu trwałości 

projektu (tj. do 2027 roku). 

 

Montaż: Dokładne miejsca montażu wskaże Zamawiający przed planowanym montażem. Trzy 

lokalizacje, na terenach kampusów Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytety Medycznego oraz 

Uniwersytetu Gdańskiego (teren trójmiasta Gdańsk-Gdynia-Sopot). 

 

Nie wolno: 

 stosować innych czcionek niż wskazane w wytycznych,  

 zniekształcać proporcji znaków poprzez ściąganie, rozciąganie i pochylanie,  

 zmieniać kolejności logotypów,  

 używać skrótów UE, EFRR, RPO WP, gdyż nie są one powszechnie znane, 

 metalowe dystanse po zamontowaniu nie mogą wchodzić na elementy projektu. 
 
 
 

Termin realizacji: w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu wizualizację tablicy. W ciągu jednego dnia roboczego Zamawiający zaakceptuje 

wizualizacje lub wskaże poprawki. Po akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy i 

zamontuje wszystkie tablice w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, w terminie i miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

 

Sposób dostawy: dokładny termin i godzina dostawy i montażu przedmiotu umowy muszą zostać 

wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. 

 

 

8. Wizualizacja 

 

Na tablicy pamiątkowej należy zamieścić:  

1) Góra: 

- po lewej stronie logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, 

- po prawej stronie logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

2) Środek (treść poglądowa, może się zmienić w przypadku gdy po przekazaniu przez Wykonawcę 

wizualizacji okaże się, że tablica jest nieczytelna):  

- w miejscu [Tytuł projektu do uzupełnienia] – MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty 

System Transferu Wiedzy – etap II: Open Reserach Data 

- w miejscu [Cel projektu do uzupełnienia] – Cel projektu: utworzenie centrum gromadzenia i 

udostępniania danych badawczych najważniejszych uczelni Pomorza na platformie otwartego 

dostępu 

- w miejscu [ Beneficjent] – Beneficjent: Politechnika Gdańska (lider), Uniwersytet Gdański, 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

3) Dół: 

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 

 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Załącznik nr 3  

 
 

Nr postępowania: ZZ/3/055/D/22 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ……………………………………… r.  w Gdańsku pomiędzy: 

 

Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 

Mariusza Milera –Kanclerza Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………………  Regon: ……………………………. 

reprezentowanym przez ………………………………………………. 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

 

w wyniku przeprowadzonego postepowania prowadzonego  z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.) zwanej dalej 

ustawą pzp, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 4 ustawy pzp., strony zawarły umowę 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż 3 tablic pamiątkowych w budynku  

Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 

ramach projektu w ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu 

Wiedzy etap II: Open Research Data” finansowanego ze środków UE w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zaprojektuje i  wykona 3 tablice, o których mowa 

w ust 1 niniejszego paragrafu na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 

do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że tablice zostaną wykonane zgodnie z załączonym opisem przedmiotu 

zamówienia i zatwierdzoną przez Zamawiającego wizualizacją. 
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4. Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać wymogów co do proporcji, wymiarów, pól ochronnych 

wokół znaków graficznych, koloru tła, liternictwa, form oraz zestawień znaków, zawartych w: 

a) https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/101546/podrecznik08062021.pdf - Podręczniku 

Wnioskodawcy i Beneficjenta Programów Polityki Spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji, 

b) https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf  - Księdze 

Identyfikacji Wizualnej znaku Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na 

lata 2014 – 2020, 

c) https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49357/karta_wzor_FE_POPC.pdf - Karcie 

wizualizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

 

 
§ 2 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie określone w Umowie (łącznie cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność jaką 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu Umowy kwotę   brutto: 

…………………. PLN (słownie: ………………………………………………………………..).                                                                                

3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po odebraniu przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe wykonawcy wskazane Wykonawcy wskazane w 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 
art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Fakturę należy wystawić na Politechnikę Gdańską z zaznaczeniem odpowiedniej jednostki 
organizacyjnej, według wzoru: 

 

Politechnika Gdańska 

Centrum Usług Informatycznych 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

NIP 584 020 35 93 

 

6. Każda faktura w swej treści oprócz wskazania numeru niniejszej umowy musi ponadto zawierać 
numer PKWiU. 

7. Wykonawca oświadcza, że faktury wystawione w formie papierowej nie będą wystawiane w formie 
elektronicznej, i na odwrót. 

8. W przypadku faktur papierowych lub w formacie elektronicznym np. PDF (Portable Document Format) 
mogą być one przesyłane przez Wykonawcę drogą mailową na adres Zamawiającego: 
efaktury@pg.edu.pl. 

9. Wykonawca oświadcza, że faktury przesyłane drogą mailową będą przesyłane z następującego 
adresu e- mail: ……………………………………… 

10. Przesłanie faktury na adres e-mail inny niż wskazany w ust. 8 niniejszego paragrafu, nie stanowi w 
żadnym przypadku doręczenia faktury w formie elektronicznej. 

11. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiający 
obowiązuje się do pisemnego lub mailowego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-mail. 
Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/101546/podrecznik08062021.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49357/karta_wzor_FE_POPC.pdf
mailto:efaktury@pg.edu.pl
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12. Wykonawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność 
faktur przesyłanych drogą elektroniczną. 

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1666 z późn. zm.).  

14. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 
15. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 

 

§ 3 

Warunki realizacji przedmiotu Umowy 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem: 

a) w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

wizualizację tablicy.  

b) W ciągu jednego dnia roboczego Zamawiający zaakceptuje wizualizacje lub wskaże poprawki.  

c) Po akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie tablice w 

ciągu ………. (jednego /dwóch/trzech) dni roboczych, w terminie i miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym,  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację tablicy przed rozpoczęciem 

realizacji. 

3. Kompletny przedmiot Umowy powinien zostać dostarczony przez Wykonawca na adres: Politechnika 

Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk do miejsca wskazanego przez przedstawiciela 

zamawiającego.  

4. Dokładne miejsca montażu wskaże Zamawiający przed planowanym montażem. Trzy lokalizacje, na 

terenach kampusów Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytety Medycznego oraz 

Uniwersytetu Gdańskiego (teren trójmiasta Gdańsk-Gdynia-Sopot). 

5. Termin wykonania umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli w terminie ustalonym w ust.1  niniejszego 

paragrafu Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot Umowy w miejscach wskazanym w ust. 2 

niniejszego paragrafu, a Zamawiający odbierze go bez zastrzeżeń. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 

umożliwiającymi zagwarantowanie poufności w odniesieniu do informacji przekazanych mu przez 

Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

7. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie podpisanego 

obustronnie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy, w 

przypadku braku zastrzeżeń, w terminie 3 dni od daty dostarczenia i montażu wykonanych tablic 

pamiątkowych, 

8.  Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada tablicy, Zamawiający może odmówić odbioru, a 

Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru Zamawiającego, do wymiany wadliwej 

tablicy na nową, wolną od wad, w terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy 

czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych Zamawiającego od dnia poinformowania 

Wykonawcy o stwierdzeniu wady, bądź do usunięcia wady w drodze jej naprawy, w terminie 

uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 

dni roboczych Zamawiającego od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. 

9. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu Zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym. 
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10. Wykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego  

udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu wykonywanej pracy przez w/w upoważnionego 

ze swej strony przedstawiciela. 

12. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela upoważnionego do bezpośredniego kontaktu 

z Wykonawcą  

a) w sprawie przedmiotu zamówienia i realizacji umowy: p …………………. tel. ……………….., e-
mail: ………………………………………….l  

b) w sprawie projektów graficznych: p. ……………………………..  tel: …………………………. e-
mail: ……………………………………………..  

13. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela upoważnionego do bezpośredniego kontaktu z 

Zamawiającym ………………………………….. tel: ……………………, e-mail: ……………………..  

14. Wykonawca na wykonaną tablicę pamiątkową udzieli …..-miesięcznej gwarancji, licząc od daty 

odbioru Protokołem.  

15. W ramach uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad, jakie 

ujawnią się w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w okresie 

gwarancji, w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo 

usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

 

 

§ 4 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 15 % 

ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy, 
b) za zwłokę w dostarczeniu wizualizacji tablic 20 zł za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 3 ust 1 

pkt a) umowy 
c) za zwłokę w dostawie tablic stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 20  zł za każdy 

dzień zwłoki zgodnie z § 3 ust. 1 pkt c) umowy, 
d) za zwłokę w wymianie wadliwej tablicy lub w usunięciu wady tablicy - w wysokości 20 zł za 

każdy dzień zwłoki zgodnie z § 3 ust. 8 umowy. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującej mu ceny. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, z 

wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp, zamawiający zapłaci wykonawcy 
karę umowną w wysokości 15% ceny brutto z § 2 ust. 2 umowy. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 
Umowy.  

5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, zamawiający ma 
prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego 
do wysokości ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 Umowy. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.  
7. W razie zwłoki w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 kary 

umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność 
 

 

mailto:agnieszka.wojas@pg.edu.pl
mailto:milwojac@pg.edu.pl
mailto:biuro@rkmkgroup.eu
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§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 

a. zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych: cena umowy 

brutto może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, 

na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać 

z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;  

b. zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;  

c. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza zasięgiem i kontrolą stron. 

W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowy termin umowny, z tym że 

wielkość zmiany musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. 

 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności oraz przeniesienia praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

4. Przez dni robocze zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Oferta wykonawcy, zapytanie ofertowe oraz załączniki do umowy stanowią integralną część 

umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli 

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności art. 15r-15r1 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.). 

7. Dane osób wskazane w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu 

realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych 

osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 

8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

  WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

…………………………..                   ……………………… 
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Nr postępowania: ZZ/3/055/D/22 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

dotyczący dostawy przedmiotu Umowy nr ZZ/3/055/D/22 

 z dnia  ……………………. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Firma: 

 

Politechnika Gdańska 

 

Adres: 

 

Adres: 

 

 

I. Przedmiot Umowy na dostawę oraz montaż 3 tablic pamiątkowych w budynku  

………………………………………………… wg wzoru zatwierdzonego przez zamawiającego w 

ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy etap II: 

Open Research Data”  odebrano dnia:…………………………………………….. 

II. Sprawdzono pod względem liczbowym oraz asortymentowym. 

 

III. Uwagi dotyczące dostawy stwierdzone podczas odbioru: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

IV.  Termin usunięcia powyższych zastrzeżeń ustalono na dzień: ……………………………………………. 

V. W dniu ………………………………….. stwierdzono usunięcie wszystkich zastrzeżeń wskazanych w pkt. 

III, a przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń. 

 

Imię, nazwisko i podpis 

Przedstawiciela WYKONAWCY 

 

 

……………………………………….. 

 

DATA 

 

 

……………. 

Imię, nazwisko i podpis 

Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

………………………………………………… 
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Klauzula informacyjna 

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. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 

2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

a)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą 

w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; 

b)    inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 

+48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; 

c)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/3/055/D/22 pn. dostawa 

3 tablic pamiątkowych  w ramach projektu MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System 

Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych; 

e)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia 

postępowania; 

f)      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; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h)    posiada 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 (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

−      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 ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i)      nie przysługuje 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 75 ustawy Pzp:: 

1)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); 

2)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.. 

 

 

 

 

 

  


