31.08.2016

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=

137944&rok=20'1G0&31

ogłoszenie powiązane:

ogłoszenie nr L577LL-20L6 z dnia 2o16-o7-26 r, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa MONOETYLOAMINY w ilości800 kg

Warszawa: Dostawa surowców do syntezy chemicznej
Numer ogłoszenia: 't37944 - 2016; data zamieszczenia: 31.08.2016
oGŁoSZENlE o UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy
Zamieszczan e ogłoszen a: obow iązkowe.
i

i

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP:157711 -2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKGJA

l: ZAMAWIAJĄGY

l. 1) NAZWA l ADRES: lnstytut Pzemysłu organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, woj' mazowieckie, tel.
022 8111231, faks 022 8110799.
l. 2)

RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo:

lnny: lnstytut Badawczy.

ll.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa surowców do syntezy chemicznej.
ll.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy'
ll.3) określenieprzedmiotu zamówienia: Paedmiotem zamówienia jest dostawa MoNOETYLOAMlNY w ilościB00
kg.

ll.4) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 33.69.63'00-8.

SEKGJA lll: PROCEDURA
!ll.1) TRYB
il1.2)

UDzlELENlA ZAMÓWENIA: Zamówienie z wolnej

ręki

TNFORMACJE ADMTNTSTRACYJN E

Zamówienie dotyczy pĘektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

tV.1) DATA

UDzlELENlA zAMÓWlENlA: 29.08.2o16'

rv.2)

LrczBA oTRZYMANYCH OFERT

1.

rv.3)

LrczBA oDRzucoNYcH oFERT

0.

rv.4)NAZWA r ADRES WYKONAWC! KTOREMU UDZTELONO ZAMOWTENTA:
P.H' KARP|NEX Mieczysław Skłodowski, ul. Wolbromska 10, 03-680 Warszawa, ką/woj. mazowieckie.
lV.5) Szacunkowa wańośćzamówienia (bez VAT):5M0'00 PLN.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i

ndex.php?ogloszenie=show&pozycja=137944&rok=2016-0&31

1t2

31.08.2016
IV.6)

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=

137944&rok=201G0&31

lNFoRMACJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTAGH z NAJNlżsą t NAJWYŻSĄ cENĄ
Cena wybranej oferty: 5440,00

ofeńa z nąnaŻsząceną: 5440,00 / ofeńa z nąWŻszą ceną: 5440,00
Waluta: PLN

.

zAŁĄczNlK

l

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie arl' 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r' - Prawo zamówień publicznych'

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Nalezy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnic,dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z pzepisami.
Zamówienie uzupełniające do postępowania cRZP/IPo/EN6116 w trybie pzetargu nieograniczonego

zamieszczonego ogłoszenia 86210-2016 z dnia 1.04'2016 art

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ęloszenie=show&pozycja=137944&rok=2016-0&31
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