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Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/06/WR/BL/2018 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY 
Załącznik Nr 4 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

 Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 Nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

 Nie 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 Nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego (jeżeli dotyczy) 
 Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania (jeżeli dotyczy)  
 Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy)  
 Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, 

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(jeżeli dotyczy) 
 Informacje dodatkowe: 

I.1) NAZWA I ADRES  

 Nazwa (firma): 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
Krajowy numer identyfikacyjny: 
27159080400000 
Adres pocztowy: ul. Kossutha 6 
Miejscowość: Katowice 
Kod pocztowy: 40-844  
Państwo: Polska 
Województwo: śląskie 
tel. +48 32 254 60 31, fax: +48 32 254 17 17, e-mail: zamowienia@ietu.pl; ietu@ietu.pl 
Adres strony internetowej (URL):  www.ietu.pl 
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 
nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Inny (proszę określić): Instytut badawczy 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 Sukcesywna dostawa szkła oraz innych akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych. 

 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/06/PN/WR/2018 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie) w miarę bieżących potrzeb 
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zamawiającego, szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 

w Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia  
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 

II.5) Główny kod CPV: 38437000-7 
Dodatkowe kody CPV– 33793000-5, 38000000-5  

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienia z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: Nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie / część zostało unieważnione: NIE 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2018 r. 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

 Wartość bez VAT: 119 104,42  
Waluta: PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy): 

 liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: (jeżeli dotyczy): 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie 

 Nazwa: MEGAN S.C. J. Bielanik, J. Worsowicz 
Adres pocztowy: ul. Jaskółcza 16 
e-mail: biuro@megansc.pl 
Miejscowość: Gliwice 
Kod pocztowy: 44-100 
Kraj / województwo: śląskie 

 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak 

 Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie 

 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

 Cena wybranej oferty/wartość umowy: 145 181,44 
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 145 181,44 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 145 181,44 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) 

 Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: Nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA 
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy 
Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

 Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 

Zamawiający, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w dniu 7.06.2018 r. rozpoczął postępowanie o 
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udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych. W 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna 
oferta. W toku badania i oceny oferty Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzucił 
ofertę Wykonawcy, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 
29.06.2018 r. Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
Pzp. 
Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt. 4 ) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie 
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub 
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 ze względu na ich niezgodność z opisem 
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 
 

 
Zastępca Dyrektora  
ds. Badań i Rozwoju 

 

mgr inż. Piotr Cofałka 


