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Sieć Badawcza Lii KASI EWICZ — Instytut \%Iókiennictwa: I)ostawa odczyuiiików do Sieci
Badawczej LUKASIEWICZ — Instytutu Wlókiennictwa w Ludzi

OCLOSZEN1[ O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie oloszenia:

ObOWI izkowc
O.Ioszenie dolyczy:

zaifló\% cn W ptibl icznCi.O
Zamówienie dotyczy I)rojektu lub programu wspóIIinansowaneio ze środków Unii Europejskiej

nic
Zamów iemmie 1)10 prze(Imlliolenl ogloszenia w Biuletynie Zaumówień Publicznych:

nic

Ogloszemmie O zmianie ogłoszenia zostalo zamieszczone iy Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

$KC.JA;MJAWIĄŁĄCX

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza ŁUKASI I WICZ — Instytut Włók Iennict\% a, Krajowy numer tdenly likacyjny
00005023400000, ul . Hrzezińska S/l S. 92— I 03 L_ódż. wo ludzkie, państwo I olska, tel
48426 I 63 I 03. e—mail mupmotrowskaiw. lodz.pI. Liks 1 48426792638.

Adres strony internetowej (un): www.iw.IodzpI
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCECO:

Inny I nsLytut I adawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nada na zamówieniu przez zamawiaj ceo:
Dostaw ;m odczynników (10 Sieci Badawczej LUK;\S II WICZ Instytutu Wlókienn ulwa w Lodzm

Numer referennjnyQeJ”// clo;mci):
li ZI”—23o— ID/20

11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

11.3) Krótki opis przedmiotu zamnowienia (it”hlAość. :c;kn, jyd:aj / ilość dostaw zts/zi liii” Jolu)!

hinlowbozyc li III/3 ol ;ysb”ni :upc)tccholtcinur / Iym”nzagai! ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego — określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt. Iislug4” 1111) roboty
l)u(IowIamie:

l”rzed!Hioleiim zamówiciita jest dostawa odczynmitkow ktborawryjiiych i chemicznych.
Szczegółowy opis odczynników znajduje sic w zalaczniku nr I do zaproszenia. Dostawy
produktów stanowiących przedmiot ZU]U( wierna nastepować będą sukcesyw nie na podstawie
rzeczywiście zapotrzebowanych przez Zanuwiujacew ilości. Miejsce dostawy: Sieć Badawcza
ŁUKASIŁWICZ — Instytut Włókiennictwa, nI. Gdańska liS. Wszędzie tam, gdzie przedmiot
zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znakow towarowych, patentów lub pochodzenia,
zrodla lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań rownowaznych,
wynugane jest aby zaolcrowano produkty pochodzace od konkretnego producenta. W przypadku
niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratorium oraz to,
że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego
wykonania kosztownych walidacji. Zamawiane odczynniki konkretnych producentów
wykorzystywane są (10 )UŻ rozpoczętych prac naukowo — badawczych prowadzonych przez
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I kow Zaiimw iajceo. Aby tu yskać po\ytarzil iw wyniki badań i aby można je było
P0róWlmĆ Z bi(Uli1iaiiu wcześniej prowidzonymi. stosowane odczynniki muszą być tego sameo
producenla. gdyż każdy protlticenl iiiii w laści wy tylko sobie proces technologiczny, w kturym
produko\ aiie 54 przedmiotow e odczynniki. Prowadzone \% okresach wieloletnich badaniu
wymagaj zachowania nieziii ieiiiiych wiIr inków ich rci Iizitcj i . t co za tym idzie użycia iych
samych Odczyni) ików lego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowa łuby

koniecznohć powlórzenia badań, :i to wnizałoby się z utratą już uzyskanych wynikow badań. W
przypadku innych odczynników Zamawiający dopuszcza zastosowanic przez wykonawce
rozwiązań równow ażnych stosunku do opisanych w zalączniku nr I (10 zaproszenia, w
szeze1ólnosci. musza być o lak ich samych lub lepszych parametrach. technicznych.
jakosciowy ch, lunkcjonalnycb oraz użytkowych.

11.4) I uforinacja o częściach zamówienia:
Zamówienie bylo podzieloiie na cztści:

11W

11.5) (.;łówn”, Kod C IW: 33696500—O

Dodatkowe kody CPy:33696300—3

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej rek

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia d3 narnicznego systemu zakupów

nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I\: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.I) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 007. 2020
I\2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 26423.15
Walut:, PLN

Iy.3) INFORMACJE O OFERTACh
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba ol rzynuu ych o [ed od malycl) i średnich przedsiębiorstw:
liczba ol rzyi aanycli Ofert od \4 ykonaweow z innych pa ńsl w członkowskich Unii I uropcjsk iej : O
hezba o rzyinanych o lbrt od wykoluLwcow z pinstw n icbydacych ci Lonkami Unii 1 uropcj sklej:
O
liczba ofert otiyynrinych droga elektroniczna: O

Iy.4) LICZBA ODRZUCONYCII OFERT: O
Iy.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IDALIA Ireneusz Wolak — Spólka Jawna
I nui ił wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii F”ottyn O
Kod pocztowy: 26-615
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest matym/średnini przedsiębiorcą:
tak
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Wy koiuiwci pOCIURIZI 1. IIiIIC1O I1iflst\\il czlOI1kOWsI(ieLo UW I I tiropcjskic
nie
Wy konawci pochodz.i z innego pańsiwa nie bedącco członkiem Unii Lumpejskici
nie

lWi) INFORMACJA O („LNIE WYBI(ANE.J OFERTY! %%A1łi”OŚCI ZAWAItI”E.J
UMOWY ORAZ O OFER”IACII Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cewi wyI)ranej okrty/w;irtość urnowy 27033.05
OIrLi z iuujniższ) cena/kosztem 27033.05
Okna z najwyższą cena/kosztem 27033.05
Waluta: PLN

I V.7) J iiforniacj e 112 I einiI pod WYKOH;I4YStW2

\Yykoiuiwca przc\yidujt powerzenic wykonania cześci zamówienia
potiwykOna\ycy/p(Rl\yy konawcon

nic

\Yarlość lub procentowa cześć zamówienia. jaka zosLmie podwykonawcy lub
podwykona\\ corn:

I Y.8) In rorili2cj C LILIJ 2 t kO\ye

ly.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z W OLNE.J RĘKI ALBO ZAI”Y[NIA O CENĘ

I \.9. I ) Podst aw pni wn a
Poswpowaiiic prowatlzoie jct w trybie woInl rcka na podsLtwie ant. o7 ust. pkt 4 ustawy

Pz.

1V9.2) Uzasadiiieiiie wyboru trybu

Nalezy podać uzasadnienie tiktycznc I pnii ile wyboru trybu oraz w yjasnic. dlaczego

udzielenie zaniowicilia jest ziodne z przepisami.

l”ostcpowanic prowadzone w liybic zamowierlia Z wonel reki na podst. art. 67 ust. I pkt 4
UstaWy Prawo ZttIlIó\\ cii ptibl ieiiiyeh. I”Oj)iZednie postepowanie W trybie przetiiiLw

nlc()Lziailiczoneo zostało uiiieu iznione na podst. art. 43 ust. I pkt I usiawy Pip. złożone

oknly zostały odrzucone iti 1)0(151. art. ust. I pkt 2 ustawy” Pz1) gdyż ich Ireść nie

odpowiadała iieci spceiik.icji warunkow zinuowenia.




