
Sopot, dnia 13 kwietnia 2010 roku 
 

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot
ogłasza

przetarg nieograniczony - znak:IO/DT/916/2010
na : dostawę łodzi klasy morskiej typu „ponton składany”  

 
I. INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA: 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55 
81-712 Sopot
telefon: 058 551-72-81   
fax.: 058 551-21-30   
e-mail: office@iopan.gda.pl
 
Punkt kontaktowy: j.w.  
Osoby do kontaktów:  
p. Kazimierz Groza, 058-73-11823, e-mail groza  @iopan.gda.pl  
Adres  strony   internetowej  na  której  zamieszczono  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 
www.iopan.gda.pl
 
Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk
 
Instytucja Zamawiająca nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji Zamawiających. 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:  
Sukcesywne  dostawa  łodzi  klasy  morskiej  typu  „ponton  składany”  do  Instytutu  Oceanologii 
Państwowej Akademii Nauk w Sopocie 
 
2. Rodzaj zamówienia:  
Dostawa  
 
3. Główne miejsce realizacji dostawy:  
Wykonawca  będzie  zobowiązany do dostarczenia  zamówionego towaru poza Unię  Europejską -  do 
miejscowości   Longyearbyen  na  Spitsbergenie  lub  na  burtę  statku  ekspedycyjnego  w  drodze  na 
Spitsbergen.

4. Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  
 
5. Informacje na temat umowy ramowej. 
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 
 
6. Krótki opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem  niniejszego  postępowania  jest  dostawa  łodzi  klasy  morskiej  typu  „ponton  składany” 
Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. 
 
7. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) :  
główny przedmiot: CPV: 34.52.00.00-8 (łodzie), 42.11.11.00-1 (silniki zewnętrzne do napędzania łodzi)

8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA). 
 
9. Wielkość zamówienia.  

Łódź klasy morskiej typu „ponton składany” ,będąca przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, musi być wyposażona we wszystkie elementy a także spełniać pa-
rametry techniczne określone w SIWZ a także poniżej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- długość łodzi minimum 4.7m
- szerokość łodzi minimum 1.9m
- podłoga aluminiowa składana
- kil drewniany (nie pneumatyczny)
- pawęż ze wzmocnieniem pod silnik z kolumną 20 cali (508 mm)
- ładowność minimum 1000 kg
- waga łodzi maksymalnie 130 kg
- rolka pneumatyczna do wyciągania łodzi oraz koła pojedyncze montowane na pawęży
- silnik  zaburtowy  30  HP,  dwusuwowy,  sterowany  rumplem,  rozruch  ręczny  (linka),  ręczne 

trymowanie
- przedmiot  zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad  oraz  nie  może  być 

przedmiotem praw osób trzecich.

10.Opcje :  
nie 

11. Termin realizacji zamówienia:  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego – do 31 sierpnia 2010r.
 
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM.  
1. Warunki dotyczące zamówienia – wymagane wadia i gwarancje:  
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium. 
 
2. Główne warunki finansowania i płatności:  
Zapłata za dostarczony towar odbędzie się na podstawie faktury wystawionej dla Instytutu Oceanologii 
PAN w Sopocie  po dokonaniu odbioru dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca określi na fakturze 
nazwę  dostarczonego  towaru  zgodnie  z  SIWZ.  Zamawiający  będzie  dokonywał  płatności  za 
poszczególne, zrealizowane (zgodnie z zamówieniami) dostawy – w terminie 30 dni od daty dostawy i 
otrzymania faktury.

3. Forma prawna , jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy są zo-
bowiązani dołączyć dodatkowo : 
- listę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz 
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamó-
wienia .    

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego 
przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Za-
mawiający zażąda –przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wy-
konawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania .

2



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonaw-
ców poświadcza także własne dokumenty.
 
4. Warunki udziału – sytuacja podmiotowa wykonawców :  
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 
a) posiadania  wiedzy i  doświadczenia  w postaci  należytego  wykonania,  a  w przypadku  świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywania, co najmniej dwóch dostaw łodzi klasy morskiej 
typu „ponton składany”, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;

b) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia – zapewniających  wykonanie zamówienia;

c) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Zamawiający ustala następujący sposób oceny warunków udziału w postępowaniu:
2.1. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.I.a.) - ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o 

przedstawione przez Wykonawcę dokumenty wskazane w punkcie IV.1. i IV.2. SIWZ. Jeżeli Wyko-
nawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 4.I.a) oraz wykaz wykona-
nych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw łodzi kla-
sy morskiej typu „ponton składany” w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wie-
dzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – z podaniem ich wartości, przedmio-
tu, dat wykonania i odbiorców - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załącze-
niem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  - Zamawiający uzna warunek za spełniony.  Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami 
niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot odda-
jący Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.

2.2. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.I.b) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie 
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV.3. SIWZ Jeżeli Wyko-
nawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 4.I.b.) - Zamawiający uzna 
warunek za spełniony. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniej-
szego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawia-
jąc w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku na-
stąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozy-
cji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.3. w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.I.c) - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie 
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV.4. SIWZ. Jeżeli Wyko-
nawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku wskazanego w punkcie 4.I.c.) - Zamawiający uzna 
warunek za spełniony. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniej-
szego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawia-
jąc w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku na-
stąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozy-
cji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.  Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.  24 ust.1   
ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli  szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania;
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b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjąt-
kiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym po-
stanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego;

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecz-
ne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, od-
roczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-
ściwego organu;

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowa-
niem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobko-
wą, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obroto-
wi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z po-
stępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw-
ko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo po-
pełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekup-
stwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-
stępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środo-
wisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne prze-
stępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie prze-
stępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za prze-
stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie prze-
pisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionych 
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie VI. według następujących za-
sad:
2.1. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie III lit a) oraz od d) do  i) na podsta-

wie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie IV.5.;
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie III lit. b) na podstawie oświadczenia o bra-

ku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie IV.5. i dokumentów, o których mowa 
w punkcie IV.6.

2.3. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie III lit. c) na podstawie oświadczenia o bra-
ku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie IV.5. i dokumentów, o których mowa 
w punkcie IV.7. i IV.8.

IV.  Dokumenty  i  oświadczenia,  jakie  powinni  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia 
spełniania warunków określonych w  punkcie I ogłoszenia oraz w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania określonych w III ogłoszenia:
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DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

Stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca po-
siada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie   za-
pewniające wykonanie zamówienia:

1. wypełnione Oświadczenie o spełnianiu tego warunku 
– według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do 
SIWZ

W  przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  
udzielenie  zamówienia  –  każdy  z  Wykonawców  jest  
zobowiązany złożyć ten dokument
2.  Oświadczenie  – wykaz wykonanych, a w przypadku 
świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych  dostaw  łodzi  klasy  morskiej  typu 
„ponton  składany”  w  zakresie  niezbędnym  do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, 
w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest  krótszy  –  to  w  tym  okresie  –  z  podaniem  ich 
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  - 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 
oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te 
dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie.  

Stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca dys-
ponuje odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamó-
wienia 

3. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu tego warunku 
– według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do 
SIWZ 

Stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca po-
siada sytuację ekonomiczną i finansową zapew-
niającą wykonanie zamówienia:

4. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu tego warunku 
– według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do 
SIWZ 

Stanowiące potwierdzenie,  że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych:

5.  Złożenie oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 
4 do SIWZ

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru,  wystawiony nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-
nie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego 
organu —  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;     
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8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wy-
konawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpie-
czenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyma-
nie w całości wykonania decyzji właściwego organu — 
wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszcze-
nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia albo składania ofert;

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zło-
żenia:

9. wypełnionego FORMULARZA OFERTY
– stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

10. wypełnionego FORMULARZA OFERTOWO
–  CENOWEGO  –  stanowiącego  załącznik  nr  2 do 
SIWZ

5.DODATKOWA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW : 
- MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZA GRANICĄ:  
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,
zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1.9. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.2. Dokumenty, o których mowa w ust. pkt 2.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert.
5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 2.1. Wykonawca winien je zastąpić 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pocho-
dzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

- WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy są zo-
bowiązani dołączyć dodatkowo dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w ni-
niejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
    
Dokument  pełnomocnictwa  pełnomocnika  występującego w imieniu  podmiotów ubiegających  się  o 
wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej musi być złożony w formie 
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z 
dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których 
pełnomocnik jest upoważniony. 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty.

UWAGA: jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wy-
brana – Zamawiający zażąda – przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych pod-
miotów. 

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego
w jednej z następujących form (nie dotyczy pełnomocnictw):
- oryginały,
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopie dokumen-
tów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wyko-
nawcę.
 
IV. PROCEDURA .  
1. Rodzaj procedury :  
otwarta  
2. Kryteria udzielenie zamówienia :  

a)  cena –  100% (najniższa cena)
3.  Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.  
4.  Dynamiczny system zakupu nie ma zastosowania. 
5.  Umowa ramowa nie ma zastosowania. 
6.  Informacje administracyjne :  
a) numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą : IO/DT/916/2010
b) miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę należy doręczyć do dnia : 21.04.  2010 roku o   godz. 10:00   do:  

Instytut Oceanologii Państwowej Akademii Nauk 
Ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot 
Sekretariat I piętro, pok. 120 

c) miejsce i termin otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji  Przetargowej, które odbędzie się w 
dniu:                

21.04.2010 roku o godz. 10.30 w:       
Instytut Oceanologii Państwowej Akademii Nauk
Ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot

d) język , w którym można sporządzać oferty: PL 
e) minimalny okres związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert  

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.  
1. Nie jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się.  
2. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków wspólnotowych .  
3. Data przekazania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Zamówień Publicznych: 13 kwietnia 2010r.  
4. Numer ogłoszenia w BZP: 102480-2010
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