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Formularz
ogłoszenie nr 50003173+N-2077 z dnia 27-o9-zaL7 r'

InsĘ/tut Przemysłu organicznego: Dostawa chromatografu cieczowego dla IPo w Warszawie.

oGŁoszENIE o uDZIELENIU ZAMóWIENIA - Dostawy
zamieszcŻanie ogłoszenial
oboWiązkowe

ogłoszenie dotycry:

zamówienia publicznego

zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
POIR.04.01.01-00-000a/16 pt. Opracowanie w skati wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetami-pyrodnowoczesnego neonikoĘnoidu bezpiecznego dla pszczoł''

zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BiuleĘnie Zamówień Publicznych!
tak

Numer oqłoszenia : 571870-N-2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych;
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA

I ADRES:
Insq^ut Przemysłu organicznego, Krajowy numer idenqfikacyjny 4261300000, ul. ul. Annopol 6,
państwo Polska, tel. 228 111 231, e-mail labanowski@ipo.Waw,p|, faks 228 tLl799'

03236 Warszawa,

Woj. mazowieckie,

Adres strony internetowej (url): www.ipo.waw.pl

I'2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo:
Inny: Instytut badawczy

sEKc'A II: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA
u.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa chromatografu cieczowego dla lPO w Warszawie.

Il'2) Rodzai zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (Wielkość, zakes. rodzaj i ilośćdostaw, usług lub robót budoildnych lub określenie
zapotrzebowania i Wymagań /a w puypadku pańnerstwa innowacyjnego - określeniezapotrzebowania na innowacyjny produlc,
usługę lub roboĘ budowlane:

Przedmiotem postępowania i zamóWienia jest Wyłonienie Wykonawcy W zakresie dostawĄ/ chromatografu cieczowego. W zakres zamóWienia
Wchodzi transpoń, instalacja urządŻeń, szkolenie pracownikóW W siedzibie zamawjajEcego, minimum 3 letnia gwarancja obejmująca koszt
napraw i częścizamiennych.
o częściach zamówienial

u'4) Informacja

Zamówienie było Podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod cPv| 38432200-4

SEKC'A UI: PROCEDUM
III.1) TRYB UDzIELENIA zAMówrenrl
Przetarg nieograniczony

Iu'2) ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamiczn€go

systemu zakupów

nie

UI.3) Informacje dodatkowe:

sEKcJA Iv: uDZIELENIE ZAMóWIENIA
NAZWA: Dostawa chromatografu cieczowego dla lPO w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 05/09/2017

Iv.2) całkowita wartośćzamówienia
wartość bez vAT 199354.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:

liczba
liczba
liczba
liczba

otrzymanych ofeń
otrzymanych ofeń
otrzymanych ofert
ofert otrzymanych

od małych i średnich puedsiębiorśW: 1
od WykonawcóW z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
od Wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
drogą eleKroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
Iv,s) NAZWA I ADRES WYKoNAwcY, KTóREMU UDzIELoNo

zAMówrrlrn

zamóWienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie Ubiegającym się o Udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SHIIY POL A.M .Borzymowski
Email wykonawcy: biuro@shim-pol.pl
Adres pocztowy: ul. Lubomirskiego 5
Kod pocztowy: 05-080
lYiejscowość:Izabelin
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnimprzedsiębiorcą :
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa cŻłonkowskiego Unii EUropejskiej:
nle
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Iv.6) INFoRMACJA o cENtE WYBRANEJ oFERw/ WARToścrZAWARTEJ UMowY oRAz o oFERTACH z NAJNIżSZĄ I

NAJwYzsą cENĄ/KoszTEM

cena wybranej oferty/wańość umowy 199353.66
oferta z najniższą ceną/kosztem 199353.66

https://bzp.uzp

.gov.pllZP l3lPreview/ef3O53ct-02bd-474d-9taf-0cd58a2d
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oGŁoszENlE o UDZIELEN|U ZAMÓW|EN|A

ofefta z najwyższą ceną/kosłem 199353.66
Waluta: PLN
IV.7) Infurmacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca puewiduje powieuenie Wykonania częścizamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartośćlub procentowa częśćzamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawry lub podwykonawcom:

IV.8) lnformaqe dodatkowe:

Iv.g) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMóWIENIA W TRYBIE NEGocrAcJI BEz ocŁoszENtĄ ZAMóWIENIA z woLNEJ RĘKI
ALBo ZAPYTANIA o cENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest

W

trybie

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Naleł podać uzasadnienie faĘczne

na podstawie

art'

ustawy Pzp.

i prawne Wyboru trybu oraz Wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z pnepisami,

https:/ibzp.uzp.gov.pllZP403lPrevieilef3053ct-02bd-474d-9faf-Ocd58a2d1d5a
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