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Sieć Badawcza LUKASIEWICZ — Instytut Wlńkiennictwa: Dostawa odczynników do Sieci
Badawcze( LUKASIEWICZ — Instytutu Wińkiennictwa w Lodzi

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Za inieszcza ii ie oi.Ioszenia
()bOWilizk ()\VL

OIoszenie dotyczy:
ZillilOwienia ptII)liczl)t.TO

Zamówienie (JOtY czy projektu lub programu wspóltinansowaneo ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamow jenie l)yło przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogloszenic o zmianie ogŁoszenia zostaŁo zamieszczone \% Biuletynie Zamówień I”ublicznych:
Inc

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć I adawezi ŁUIKASI EW 1Cl Instytut Wlókicnnictw a, Krajowy numer identylikacyjny
00005023900000, ul. I śrzezińska S/l 5, 92— 103 Łódż, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
14K42( I 63 I 03, e—mafl mpiotrowska(aąw.lodz.pI, lhks +4542679263 K.
Adres strony internetowej (ud): www. iw. 10(17.1)1

1.2) RODZAJ ZAI%IAWIA.JĄCECO:
Inny: Instytut I adiwczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego:
Dostaw a ()dczynnlkó\y do Sieci Hadawczej LUKASI 1 W1CZ Instytutu WIókienniciwi w Łodzi

Numer referencyjny(/cżu// dojn:i):
I/ „lP-236-05/20

11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostaw y

11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia flth/AnŚr. :tiLi s nu/zaj i I/OŚ( ć/()SkI%1 ZISIU: liii) VJ”V/
bm/o iI/ĆUhI( li bil) ()kJ b „t :tzpi)n:Tl”o: tuliła / iii iń ) a iy przypadku partnerstwa
innowanjnego — określenie zapotrzebowania na innowacy jny produkt. usługę lub roboty
bud owiane:

I „rzedm intern zamówien hi jest dostaw a odczynników laboratoryjnych i chemicznych.
Szezewlowy opis odczynników znajduje siy w ziIitezniku nr I do zaproszenia, Dostawy
produktow stiinowi;ieych przedmiot zamowienia n;istypowac bd sukcesywnie na podstaw
rzeczywiscie zapotrzebowanych przez Ziim:iw lajacew i loei. Miejsce dostawy: Sieć Hadawcza
ŁU KASJI W 1Cl — Instytut Włok lennictwa, ni. Riyczińska S/l 5. Wszydzie tam, gdzie przeinhlot
vat now ienii ‚j est opisany poprzez w skazanie: znaków towa ww ych, patentów lub pochodzen hi,
zrodła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszeza 5i(/ rozw iąz:ii wwnowiunych.
wymaga ne jest aby zao Icn)wano produk ty poeliodz:ice od konkretnego prodttcenLi. W przypadku
niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uw agi na akredytacje laboratorium oraz to,
że w przypadku zmiany charakterystyki produlktLl zaistniałaby konieczność ponownego
wy kon na kosztow nycli walidacji. Zamaw iane odczynniki konkretnych producentów
wykorzyty\yane sa do •i ni rozpoezetych pnie naukowo — badawczych prowadzonych pizez

i/3



praeo\yiiikt)\ ilu iwi iiice;”.o .. \hy tizyskić powtir”iliie wyniki IXI(.kiil I aliy lUOZIUl je byki

lNIC V bWiailI3mi \\eZcSliiej prowadzonymi. stOsowflfle odczynniki iuusi.i być lego samego

lrodLettw gdyy kiizdy produceiti lun wiasciwy tylko sobie proces lecliiiologicziiy. w którym

produkowane s: przedmiotowe odczynniki. Prowadzone \\ okresach wieloletnich badania

wyinagaj;j zachowania niezmiennych w arunkó\ ich realizacji. a co za tym idzie użycia tych
saiuyc h O(leiy lin ko\y tc) samego producenta. Zm i alin odczynu i kow 5ifl\ odowa laby

koniec/noKu powlorzeiiii badan. to w i;zaloby sit z ulr;ili oz tizysk:inych \yYllikO\\ bitliii. \k

ir/.ypadkti innych odczyiinikow Zziiiaw uqacy (i011(iszc/Zi zList(i5O\Yaiiie pi-zez wykon;iwee

izVHizali rów iiowainych \\ siOstllikLi do oi)isaiiycli w zilaczniku nr I do zaproszenia. w
szeze”oliwisci. luusz) być o takich samych lub Iepzych iarinnuach. technicznych.
jakościowych. Funkcjonalnych oraz użytkowych.

11.4) lii[oriiiacja ci czesckicli zaniówicnia:
Janion kii iC l)ylo p0(I1iCl0hiŁ na czyści:

nic

11.5) Glówny Kod CPY: 3369650(1—0

I)od a t kowe kody C IW: 3. 6963 ( )0—X

SEKA III: PROCEDURA

111.1) [RYB UDZIELENIA ZANIÓWIENIA
Zamow ieflie 7 \YOhilel cki

111.2) Oloszciiic (IOhczy zakońciciiia dyn:imicziicgo sys(eiiiu zaktlpó%y
uje

111.3) I niorniacje (JodatkoW e:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IY.I) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25!06/202()
IV.2) Calkowita wartość zamówienia

W”artośc bez VAT 1995.00
\%aluta PLN

IY.3) INFORNIACJE O OFERFACII
Liczba otrzym1inycll oleit: I
w ty”in:
liczba mrzyiu;inych okn od iualych i średnich przedsicbiorsw: I
liczba otuzyuiianych olert od wykouhiweow Z iinyuli p:iiistw ezloiikowskieh Unii Europejskiej: 0
liczba oi rzyuu;inych oicrt od wykonawcow z piiiiaw niebedaeyeh czhonk:imi Unii I .nropejsk ej:
()

liczba Oer1 otUyiWiiiyCIi (IrĆ)w ehektroliiziLi: O
IY.4) LICZBA ODRZUCONYC II OFERT: O
Iy.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta lo udzielone wykonawcom wspolnie iibiegajaeym sic o udzielenie:
nie

Nazwa w ykoniuwcy: Al ktChem p. Z O. O.

I uua I wykon;iw cv:
Adres pocztowy: ul Unii Lubelskiej 3
kod ( )(zto \\ y” : 6 I ..14Ł)

uej sco wose : I „om iii

\\ oj.: \ylelkopoIskie

\\Tkonaw ta .tesl ni:iI\uu sredniin puzedsiebiorta:

t k
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Yy5 kOI]U\%el lioeliotizi Z iflfleO I]aflstU 1 ełIOIikOU skieo Ufli I wropejskiej
H C

My koiuiwy Ca pochodzi z innego państwa tuc bcdiccuo czionkiem Unii I uroiicskici
nie

I\6) IINF”ORNIAC,lA O CENIE WYBRANE.I OFERTY/WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACh Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZA CENA/KOSZTEI\I

Cena wlI)fllnej olcrh/wartość umowy 2OV..4
)krl;i z nłiUz/[i cenn kosztem 2(F).34

()Ibia z naj%yżsy.a cena/kosztem 2X04.34
\\aIuLi: PL\

I\7) Informacje na temat podwykonawstwa

M”ykolla\yca liF/C\% 1(11tJC I)\\iCrzeflie U kOiiiIIiHi C!cCi ZLlJli()U icnia
pudu ykna\ycy/pocl\yykollawconl

nie

\k”artuć 1(11) proccn(o\ya czysi zaino\\ iciiit, jaka ZOstflhiiC 0\ ei%Ofla 1)Od\y) konaw cv lub
pod\”yl\onl\yeoIii:

I Y,8) In formaej e dodatkowe:

IW)) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
O(;LOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REM ALBO ZAPYLANIA OCENĘ

IY.9. 1) Podstawa prawna
Postepowanic prowadzone jest W I rybie Wolnej reki lEI po(IstUwie art. 67 ust. I pkt 4 ustawy
Pyp.

Iy.9.2) Uzasadnienie wyl)oru trybu
NOIC2Y podac uzasadnienie hrkty ezne i prawne u yboru trybu oraz WyjaŚIliC. dlaczego
udzielenie zamówienia jest z11()dne z przepisanii.
l”oslepowanie I3roxytdzoiie W trybie ZaIl](łWieilHL z \yoIne ryki na podst. art. 67 ust. I pkt 4
ustawy Prawo zamówien publicznych. I”oprzediiie pos(epo\kanie W trybie przeturu

nie oaiiiczoneo zostalo unieWaziiwne na podst. art. t ust. I pkt I ustawy Pzp. „lo7olia
olerta zostaLi odrzucona na podst. art. 8 ust. I pkt 2 ustauy Pzp gdyż jej Irese nie

odpou iadala tresci specyflLicji u irunkow zilnowienia.




