POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 26 listopada 2021 r.
BZK-XIII.2600.58.2021.PŻ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, w ramach badania rynku zaprasza do
składania ofert cenowych na dostawę 20 sztuk anten stacjonarnych zgodnie z poniższym
opisem:
1. Parametry techniczne anteny:
a. pasmo pracy: 150-156MHz;
b. zysk energetyczny względem dipola: λ/2 5dB;
c. impedancja wejściowa nominalna: 50 ohm;
d. współczynnik WFS w paśmie pracy anteny: ≤ 1,5;
e. maksymalna moc dostarczana do anteny: 200W;
f. charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej – dookólna;
g. charakterystyka promieniowania w pionowej – ósemkowa;
h. polaryzacja: pionowa;
i. złącze wejściowe N-50;
j. zakres temperatur pracy: -40°C ÷ +70°C;
k. antena wyposażona w:tuleję do mocowania o średnicy 50mm i długości 500mm oraz
zacisk uziemiający.
2. Wymagania podstawowe:
a. wymagany termin wykonania zamówienia do 28 grudnia br.;
b. dostarczone anteny muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż
w roku 2021;
c. miejsce dostawy: 80-298 Gdańsk, ul. Harfowa 58;
d. zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był objęty minimalnym okresem
gwarancji, 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru;
e. wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne;
f. w toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców
w wyznaczonym przez siebie czasie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów.
Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
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jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna
z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu;
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże pocztą
elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty;
wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany o formie podpisania umowy na realizację zadania;
wykonawca podpisze uzgodnioną treść umowy, przesłaną przez Zamawiającego
w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie podpisania umowy
w wymaganym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia zadania
wybranemu Wykonawcy;
płatność zostanie realizowana przelewem po odebraniu prac przez Zamawiającego
(protokół odbioru) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez PUW prawidłowo
wystawionej faktury VAT;
zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu;
kontakt w sprawie tel. 58 30 77 743.

3. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
 Zapewnić realizację zadania zgodnie ze standardem i opisem przedmiotu zamówienia;
 Posiadać potencjał techniczny i osobowy, tj. dysponować osobą/osobami
o merytorycznej wiedzy i technicznych umiejętnościach w zakresie wykonania
zadania;
 Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
 Wypełniona i podpisana oferta;
 Pełnomocnictwo /upoważnienie w uzasadnionych przypadkach.
5. Sposób przygotowania ofert.
 Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty
potwierdzający spełnienie warunków określonych w Zaproszeniu do składania ofert
należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
wbzk@gdansk.uw.gov.pl. w terminie do dnia 3 grudnia br. do godziny 9:00;
 Wiadomość powinna być zatytułowana: oferta na dostawę 20 sztuk anten
stacjonarnych – BZK- XIII.2600.58.2021.PŻ.
6. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium „cena”.
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Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert
nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone w niniejszym
zaproszeniu.
Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Roman Słowiński
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