
    

  

ZZ/58/005/D/2022                                                                                     Gdańsk, dnia 17.02.2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

1.  Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, działając na podstawie  

art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o zamiarze udzielenia 

zamówienia pn. dostawa czujników optycznych wraz z montażem w doku pływającym w 

Stoczni Myklebust Verft AS Norwegii w ramach projektu badawczego pt. „A Floating Dock Digital 

Twin towards Efficient, Safer and Autonomous Docking Operations”. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia wraz z załącznikiem 
3a. 
 
Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. dokumentację techniczną 
zaoferowanych tensometrów optycznych oraz termometrów optycznych. Przez dokumentację 
techniczną rozumie się np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i 
dystrybutorów lub własne opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem 
źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne, adres strony WWW producenta lub 
dystrybutora, zawierające opis produktu. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki 
dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego 
wymagania, cechy lub kryteria. 
 
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu (dokumentów) potwierdzającego ubezpieczenie, o 
którym mowa w § 9 ust. 1 wzoru umowy. 

 

4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków NCBiR oraz Mechanizmu Finansowego EOG i 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu badawczego pt. „A 

Floating Dock Digital Twin towards Efficient, Safer and Autonomous Docking Operations” realizowanego 

w ramach programu POLNOR 2019 Call, nr umowy: NOR/POLNOR/DigiFloDock/0009/2019-00. 

5. Zamówienie stanowi zamówienie na potrzeby realizacji projektu badawczego. Przedmiotem 

zamówienia są dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 

naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej 

służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.  

6. Tryb udzielenia zamówienia:  

1) Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.11 ust.5 pkt 1 Pzp.  

2) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest w na stronie podmiotowej zamawiającego: 

https://dzp.pg.edu.pl   

3) Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów 

zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ 

na jego udzielenie.  

4) 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.  



 
 

5) a)  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium cena. 

b)  Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę.  

c) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu 

składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. W szczególności Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty; 

b) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 

odrzuceniu; 

c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

d) w przypadkach, o których mowa w pkt. 5)b), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub 

koszcie; 

e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

7) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) została złożona po terminie składania ofert; 

b) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,  

c) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, w tym z opisem przedmiotu zamówienia; 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

7. Warunki udziału: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) dysponują co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia spawalnicze potwierdzone certyfikatem 

zgodnym z normą ISO 9606 lub równoważną 

2) dysponują co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne klasy NEK 400 (The 

management of an Enterprises that perform work related to electrical installations and repair of electrical 

equipment is cf. the regulations for electrical enterprises and qualification requirements for work related to 

electrical installations and electrical equipment (Nek), obligated to register the Enterprise into 

Elvirksomhetsregisteret (the Norwegian register of enterprises that design, install and maintain electrical 

installations and electrical equipment). The Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB) is the owner 

of the register) lub równoważnymi uprawniającymi do wykonywania czynności na terenie Norwegii 



 
 

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 1) i 2) powyżej, wykonawca musi złożyć 

wraz z ofertą wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, certyfikatów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności  – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

ogłoszenia. 

Wraz z wykazem należy złożyć kopie uprawnień, o których mowa w pkt. 1) i 2), dla każdej osoby 

wskazanej w wykazie. 

3) zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 umowy obejmujące swoim zakresem wykonanie 

instalacji elektrycznych albo systemów automatyki, zawierających czujniki optyczne i kable 

światłowodowe, na dokach, statkach morskich lub oceanicznych obiektach pływających w warunkach 

zachowania szczelności zbiorników i grodzi wodoszczelnych, o wartości każdej umowy co najmniej 150 

000 złotych 

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wykaz usług 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi zostały wykonane – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

ogłoszenia. 

8. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

Zgodnie z pkt. 9 OPZ, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia: 

a) dostawa czujników optycznych 

Wyspecyfikowane czujniki optyczne, kabel światłowodowy i złącza mają być dostarczone do Stoczni 

Myklebust Verft AS w Norwegii, Gurskevegen 68, 6082 Gursken - w terminie do 70 dni od daty 

zawarcia umowy. 

b) wykonanie usługi montażu 

- zakres określony w pkt. 5.2 od a) do e) oraz i) OPZ:  Realizacja usługi montażu nastąpi w terminie 

nieprzekraczającym 6 dni roboczych pomiędzy 15 kwietnia 2022 a 30 października 2022. Ze 

względu na niepewność przerw w pracy doku pływającego, o konkretnej dacie rozpoczęcia prac 

montażowych na doku, która nastąpi w trakcie określonego powyżej przedziału czasowego, 

Wykonawca zostanie poinformowany minimum na 72 godziny przed tą datą. Czas wykonania usługi 

nie może przekroczyć 6 dni roboczych.  

- zakres określony w pkt. 5.2. od f) do j) OPZ - max 10 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi 

określonej powyżej. 

- udostępnienie urządzenia do zbierania danych z czujników wraz ze skrzynką na okres 14 dni 

kalendarzowych w terminie do 6 miesięcy od daty zakończenia usługi montażu czujników w 

doku w celu przeprowadzenia dodatkowych badań. 

9.  Kryteria oceny ofert: 

 Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

Cena – 60%  
Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 20%. 



 
 

Termin realizacji usługi montażu (zakresu określonego w pkt. 5.2)a)a.-e. oraz i ) OPZ) – 20% 

1) Punkty w kryterium cena przyznawane będą według niniejszych zasad: 

Kc=Cn/Cb×60 

gdzie: 

Kc - ilość punktów w kryterium cena, 

Cb - cena oferty badanej, 

Cn - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert, 

60 - waga kryterium. 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 

kwotę 380.000 PLN brutto. 

2) Punkty w kryterium czas reakcji na zgłoszenie awarii przyznawane będą według niniejszych zasad: 

Kr=[(Rmax-Rb)/(Rmax-Rn)] × 20pkt. 

gdzie: 

Kr - liczba punktów w kryterium czas reakcji na zgłoszenie awarii, 

Rb - czas reakcji na zgłoszenie awarii z oferty badanej, 

Rn - najkrótszy czas reakcji na zgłoszenie awarii spośród nieodrzuconych ofert, 

Rmax - maksymalny dopuszczalny czas reakcji na zgłoszenie awarii: 24 godziny, 

20 - waga kryterium. 

 

Dla potrzeb wzoru: 

Minimalny przyjęty czas reakcji na zgłoszenie awarii – 6 godzin. 

W przypadku zaproponowania czasu reakcji na zgłoszenie awarii krótszego niż 6 godzin, 

Zamawiający przyzna punkty jak za minimalny przyjęty czas reakcji na zgłoszenie awarii, przy czym 

do umowy wpisany czas reakcji na zgłoszenie awarii zaoferowany w ofercie. 

W przypadku niewpisania czasu reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający przyzna punkty jak za 

maksymalny dopuszczalny czasu reakcji na zgłoszenie awarii. 

Dopuszczalny maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii - 24 godziny.  Jako czas reakcji 

definiuje się czas od przekazania Wykonawcy informacji o awarii do chwili przystąpienia do naprawy 

(podjęcia prac w miejscu awarii).  

W przypadku zaproponowania czasu reakcji na zgłoszenie awarii dłuższego niż 24 godziny 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

W przypadku gdy Rn=Rmax, oferty otrzymają 0 pkt w tym kryterium. 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii należy określić z dokładnością do 1 godziny. 

 

3) Punkty w kryterium termin realizacji usługi montażu (zakresu określonego w pkt. 5.2)a)a.-e. OPZ) 

przyznawane będą według poniższych zasad: 

Kt=[(Tmax-Tb)/(Tmax-Tn)] × 20pkt. 

gdzie: 

Kt - liczba punktów w kryterium termin realizacji usługi montażu, 

Tb - termin realizacji usługi montażu z oferty badanej, 

Tn - najkrótszy termin realizacji usługi montażu spośród nieodrzuconych ofert, 

Tmax - maksymalny dopuszczalny termin realizacji usługi montażu: 6 dni, 

20 - waga kryterium. 

 

Dla potrzeb wzoru: 

Minimalny przyjęty termin realizacji usługi montażu – 4 dni. 



 
 

W przypadku zaproponowania terminu realizacji usługi montażu krótszego niż 4 dni, Zamawiający 

przyzna punkty jak za minimalny przyjęty termin realizacji usługi montażu, przy czym do umowy 

wpisany termin realizacji usługi montażu zaoferowany w ofercie. 

W przypadku niewpisania terminu realizacji usługi montażu, Zamawiający przyzna punkty jak za 

maksymalny dopuszczalny termin realizacji usługi montażu. 

Dopuszczalny maksymalny termin realizacji usługi montażu – 6 dni.   

W przypadku zaproponowania terminu realizacji usługi montażu dłuższego niż 6 dni, Zamawiający 

odrzuci ofertę. 

W przypadku gdy Tn=Tmax, oferty otrzymają 0 pkt w tym kryterium. 

Termin realizacji usługi montażu należy określić z dokładnością do 1 dnia. 

 

4) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  

5) 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.  

6) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.  

7) 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.  

8) Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia dokumentów wymaganych wraz z ofertą.  

 

10. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto z 

podziałem na poszczególne etapy realizacji przedmiotu zamówienia (cyfrą, w złotych polskich 

(PLN), na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2) Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od 

towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn. zm.).  

3) Cena winna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym 

między innymi: koszty dostawy, koszty transportu, zakwaterowania, opłaty graniczne (m. in. cło, 

obsługa celna) koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą, koszty opakowania, gwarancji, usługi 

montażu itp.  

4) Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę 

oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT). 

5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od kowarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

7) Koszty poniesione przez Wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez 

Zamawiającego dodatkowo rozliczone.  



 
 

8) Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać  

negocjacjom i będzie wiążąca dla Stron umowy.   

9) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Podstawą 

wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja danego etapu przedmiotu zamówienia 

potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym.  

10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

11) Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

12) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający 

przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia. Jeżeli 

w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs 

przed tym dniem. 

 

11. FORMA MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1) Ofertę należy złożyć:  

a) w formie pisemnej – opatrzoną własnoręcznym podpisem lub  

b) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  

c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub d) w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem osobistym  

    podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

określoną/określone w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.  

2) Ofertę należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: wioletta.gladysz@pg.gda.pl  

wpisując w tytule wiadomości: „Oferta - ZZ/58/005/D/2022 do postępowania pn. dostawa czujników 

optycznych wraz z montażem w doku pływającym w Stoczni Myklebust Verft AS Norwegii. 

3) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w 

terminie do dnia 28.02.2022 r. do godz. 12:00 

4) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

7) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i angielskim. Ofertę należy złożyć w języku 

polskim lub angielskim. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji technicznej w języku polskim, 

angielskim, lub norweskim. 

8) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty. 

9) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępni na 

stronie internetowej. 

 

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

     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”, informuję, 

że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. 

Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233); 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Gdańskiej jest Pan Paweł Baniel: 

iod@pg.edu.pll, tel. +48 58 348 66 29*;  

mailto:wioletta.gladysz@pg.gda.pl
mailto:iod@pg.edu.pll


 
 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa czujników 

optycznych wraz z montażem w doku pływającym w Stoczni Myklebust Verft AS Norwegii, 

Nr ZZ/58/005/D/2022”  

▪ prowadzonym w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm); 

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

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

▪ 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; 

▪ 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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; 

− 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 dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ 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.  

▪ 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: 

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. 

 

 
 
 
 
 

………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego  

 lub osoby upoważnionej) 
Załączniki do ogłoszenia:  
1. Formularz oferty  
2. Wzór umowy  
3. Opis przedmiotu zamówienia  
3a. Detal pokazujący rozmieszczenie sensorów pod pokładem upper deck 
4. Wykaz osób 
5. Wykaz usług 



 
 

 

Załącznik nr 1 

 

........................................          ....................., dnia .......................……… r. 
    (Dane Wykonawcy) 

 
 

Oznaczenie sprawy: ZZ/58/005/D/22 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu pn. dostawa czujników optycznych wraz z 

montażem w doku pływającym w Stoczni Myklebust Verft AS Norwegii  

 

My (Ja)  niżej podpisani(y/a) : 

 

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

 

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

 

(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załączonych do oferty)  

działając(y) w imieniu i na rzecz: 

 
 

Pełna nazwa: 

 

 

 

Adres: 

 

 

REGON 

 

KRS/CEIDG NIP 

Osoba do kontaktu: Imię i Nazwisko: 

E-mail:  



 
 

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu. 

 

2. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie brutto _________________PLN, 

w tym za poszczególne etapy:  

 

ETAP Wartość netto 
Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

(wartość netto 
x stawka 

podatku VAT) 

Dostawa – zgodnie z zakresem pkt. 5.1 OPZ**    

Montaż – zgodnie z zakresem pkt. 5.2 OPZ    

Wynajęcie urządzeń do badań – zgodnie z pkt. 
5.3 OPZ 

 
  

 
 
 

3. Oświadczamy, że  

Oferowany czas reakcji na zgłoszenie 

awarii wynosi: 

Oferowany termin realizacji usługi 

montażu wynosi: 

...... godzin ...... dni roboczych 

 

4. Oświadczam/y, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu 

i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu wraz z załącznikami. 

5. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nieuwzględnione w cenie  oferty 

nie będą obciążały Zamawiającego. 

6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i 

uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który stanowi załącznik do ogłoszenia. Nie 

wnosimy do jego treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na określonych w nim warunkach. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczam (Oświadczamy), że wypełniłem (wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 



 
 

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) dokumentacja techniczna tensometrów optycznych** 

4) dokumentacja techniczna termometrów optycznych** 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do podpisania oferty 

lub podpis elektroniczny) 

 

 

 
* 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 

 

 

** Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. dokumentację techniczną zaoferowanych tensometrów optycznych oraz 

termometrów optycznych. Przez dokumentację techniczną rozumie się np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne 

udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz 

ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne, adres strony WWW producenta lub 

dystrybutora, zawierające opis produktu. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli 

potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 

 



 
 

Oznaczenie sprawy: ZZ/58/005/D/22 

Załącznik nr 4 

 

Wykaz osób 
 

Dostawa czujników optycznych wraz z montażem w doku pływającym w Stoczni 

Myklebust Verft AS Norwegii 

Niniejszym oświadczam(y), że będziemy dysponować następującymi osobami, spełniającymi wymagania 

określone w ust. 7 pkt. 1) i  2) ogłoszenia: 

 

Lp Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe/ 

uprawnienia/ 
wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności/ 
planowana 
funkcja w 
realizacji 

zamówienia 

Opis 
doświadczenia 
zawodowego: 

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

 

Wraz z wykazem należy złożyć kopie uprawnień, o których mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2), dla każdej osoby 

wskazanej w wykazie. 

 

 

 

_________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do podpisania oferty 

lub podpis elektroniczny) 

 

 



 
 

Oznaczenie sprawy: ZZ/58/005/D/22 

Załącznik nr 5  

 

Wykaz usług 

 

Dostawa czujników optycznych wraz z montażem w doku pływającym w Stoczni 

Myklebust Verft AS Norwegii 

Niniejszym oświadczam(y), że zrealizowaliśmy następujące usługi spełniające wymagania określone w 

ust. 7 pkt. 3) ogłoszenia, tj.: umowy obejmujące swoim zakresem wykonanie instalacji elektrycznych albo 

systemów automatyki, zawierających czujniki optyczne i kable światłowodowe, na dokach, statkach 

morskich lub oceanicznych obiektach pływających w warunkach zachowania szczelności zbiorników i 

grodzi wodoszczelnych, o wartości każdej umowy co najmniej 150 000 złotych: 

  

Przedmiot/nazwa usługi/umowy 

(wykonany zakres rzeczowy 

potwierdzający spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu) 

Wartość 

zrealizowanej 

usługi 

Daty wykonania 

(od … do …) 

Dane podmiotu, na rzecz 

których umowa została 

wykonane 

  

  

  

  

  

  

    

  

        

 

 

DO WYKAZU DOŁĄCZAMY dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie (referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 

wykonane) 

 

 

 

_________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do podpisania oferty 

lub podpis elektroniczny) 

 


