
Gdynia, dnia 10.11.2022 r. 

 

 

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.  

81-337 G D Y N I A, ul. ROTTERDAMSKA 9 
 

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

 

Dostawa prasy dla komórek ZMPG S.A. w roku 2023. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu 

udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu 

Gdynia S.A.”, zwanego dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej 

Zamawiającego: https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/ oraz 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 1), 3) – 6) i ust. 

2 Regulaminu; 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 

r., poz. 835); 

3) dostarczą wypełniony, podpisany i zapieczętowany formularz ofertowy sporządzony 

według załącznika nr 1 do SWZ oraz dokumenty wymagane zgodnie z Rozdziałem VII 

SWZ; 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków został 

określony w Rozdziale VI SWZ. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do otrzymania ostatniego 

egzemplarza prasy z prenumeraty na 2023 r. lub do zakończenia cyklu wydawniczego 

wszystkich numerów z 2023 r. (ukazujących się nieregularnie). 

4. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest cena 

ryczałtowa brutto za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie; 

2) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ; 

3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała 

największą liczbę punktów).  

5. Oferty przetargowe należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., 

ul. Rotterdamska 9, w terminie do 23.11.2022 r., w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 020, do 

godziny 10:00. 

6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r. o godz. 10.30, w siedzibie 

Zamawiającego w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, w sali 121. 

7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

8. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie: 

1) prawo zakończenia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert,  

2) prawo modyfikacji SWZ przed upływem terminu składania ofert, 

3) prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

Podpisano przez: 

Prezesa Zarządu 

Jacka Sadaj 

https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/

