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Kraków, dnia 13 listopada 2014 r. 

 
SPECYFIKACJA  zwana dalej w skrócie S 

 
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 
2. Jednostka prowadząca sprawę: 
2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków; 
2.1.1 tel. +4812-432-44-50; faks +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14;  
2.1.2 e-mail: bzp@uj.edu.pl  
2.1.3 strona internetowa: www.uj.edu.pl 
2.1.4 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 

http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  
2) Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie 

procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 
615, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. 
U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). 

2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej 
Zamawiającym i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy opisane w niniejszej S.  

3) Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie 

dostawy aparatury elektronicznej dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. St. Łojasiewicza 
11 w Krakowie. 

1.1 Zamówienie obejmuje w szczególności: 
1.1.1 Część 1 – laboratoryjny zasilacz liniowy – 2 szt., 
1.1.2 Część 2 – Zestaw urządzeń elektronicznych – 1 zestaw, 
1.1.3 Część 3 – Źródło pomiarowe – 2 szt. 

 
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 4 – 5  tygodni 

liczonym od udzielenia zamówienia.  
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w S. 
4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12-miesięczną gwarancję na oferowaną 

aparaturę wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie 
gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające 
stosowną autoryzację producenta. 

5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w 
formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów S, 
odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzeciej części zamówienia. 
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