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ogłoszenie nr 500163168-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.

Instytut Przemysłu organicznego: Dostawa zestawu do desĘlacji cienkowarstwowej.

oGŁoszENIE o UDZIELENIU zAMówIENIA - Dostawy

zami6zcanie ogłoszenia i

obowiązkowe
ogłoszenie doty€zy:

zamóWienia publicznego
zamiwienie dotyczy projektu lub prcgramu wspriłfinansowanego ze środków Unii Eurcpejskiei

tak
Nazwa projektu lub programu
Działanie 4'1 Programu operacilnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

zamówienie było pnedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień PublienYchi
tak
Numer ogłcszenia: 571827-N-2018

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszcone w Biuletynie zamówień PublicznychI
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRESI
Insq^ut Przemysłu organianego, Krajowy numer idenMkacyjny 4261300000, ul. ul. Annopol 6,03236 Warszawa, Woj. mazowieckie,
państwo Polsk, tel' 228 IIL 23I, e-mail labanowski@ipo.Waw.pl, faks 228 110 199.
Adres strony internetowej (url): ww.ipo.waw.pl

I'2) RoDZAJ ZAMAWIA'ĄCEGo!
Inny: InsMut Badawczy

sEKoA II: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

II'1) Naila nadana zamówieniu p]zez zamawiającego:
Dostawa zestawu do destylacji cienkowarstwowej.

II'2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

u.3) Klótki opis pŹedmiotu amówienia (Wielkość, zakes, r0dzaj i ilość dostaw, usłUg lub robt budowlanych lub określenie
apotrzebowania i wymagań ) a w pEypadku pańneEtwa innowacyjnego - określenie zapotuebowania na innoMcyjny plodukt,
usługę lub rcboty budowlanel

Przedmiotem postępowania i zamóWienia jest Wyłonienie Wykonawcy W zakresie dostawy zestawu do destylacii cienkowarstwowej. W zakres

zamówienia Wchodzi transport, instalacja urządzeń, szkolenie pracownikóW W siedzibie Zamawiającego, minimum 2- letnia gwarancja

obejmująca kosŹ napraw i części zamiennych.
u.4) Informacja o częściach zamówieniaI
zamiwienie było podzielone na części;

nie
u'5) Główny Kod cPv: 38436200-2

SEKC'A UI: PROCEDURA

III.t) TRYB UDzIEtrnn złuówIruł
Przetarg nisgraniaony

uI.2) ogłoszenie dotyczy zakońe€nia dynamicznego systemu zakuŃw
nie

uI.3) lnformacie dodatkowei

sEKCJA Iv: UDZIEIENIE ZAMóWIENIA

Iv. 1) DATA UDzIElenre złuówrrn'/.: 29t 061 2o!8
Iv.2) całkowita wańość zamówienia

wańość bez vAT 117000.00
Waluta PLN

tv.3) INFORMAGJE O OFERTACH
Liaba otrzymanych ofeń: 1

w tym:
liaba otrzymanych ofeń od małych i ćrednich przedsiębiorstw: 1

liaba otrzymanych ofert od WykonawcóW z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofeń od WykonawcóW z państw niebędących cŻłonkami L'lnii Europejskiej: 0

liaba ofert otrzymanych drogą eleKronianą: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
w.5) l{AzwA I ADREs wYKoNAWcY, rróneuu uoztrloło złuówtrl.lrł

ZamóWienie zostało udzielone Wykonawcom Wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DONSERV Wojciech Kaca

Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. l4ichała spisaka 31
Kod pocaowy: 02-495
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj. : mazowieckie

wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą :

tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państvva nie Ędącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

w'6) INFoRMAoA o CENIE WYBMNEJ oFERTY/ WARToścI ZAWARTEJ UMoWY oRAz o oFERTACH z NAJNIŹsZĄ I
nł:wvżsą crnĄ/KoszTEM

cena wybranej oferty/mńość umowy 117000.00
oferta z najniższą ceną/kosztem 117000'00

I
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oferta z najwyźęą ceną/kosztem 1170Qp.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca pzewiduje powieuenie Wykonania części zamóWienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wańość lub procentowa część zemóWienia, jaka zostanie powietrona podwykonawcy lub @Wykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowel

tv.9) UzAsADNIENIE UDzrELENIA zAMóWIENIA w TRYBIE NEGocJAor BEz oGŁoszENIĄ zAMówIENIA z wotNEJ RĘKI
ALBo ZAPYTANIA o cENĘ

IV.9.l) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie ań. ustawy Pzp.

Iv.9'2) Uzasdni€nie wyboru trybu
Należy podać uza$dnienie faktyczne i prawne Wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlacego udzielenie zamóWienia iest zgodne z pŹepisami.
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