
Ogłoszenie nr 550196504-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.

Puławy: Dostawa fabrycznie nowego oprzyrządowania tabletkarki rotacyjnej dla nośników ceramicznych o średnicach 16,5

mm oraz 19 mm w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-

produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA

UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Krajowy numer identyfikacyjny

00004161900000, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego   13A, 24-110  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81) 473 14

00, e-mail katarzyna.kuszyk@ins.lukasiewicz.gov.pl , faks -.

Adres strony internetowej (url): www.ins.lukasiewicz.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut Badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa fabrycznie nowego oprzyrządowania tabletkarki rotacyjnej

dla nośników ceramicznych o średnicach 16,5 mm oraz 19 mm w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i

formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”.
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Numer referencyjny  INS/WR-KAT – 22/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oprzyrządowania

tabletkarki rotacyjnej dla nośników ceramicznych o średnicach 16,5 mm oraz 19 mm w ramach projektu „Modernizacja węzła

przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników

ceramicznych”. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Dostawę oprzyrządowania dla nośnika ceramicznego o średnicy 16,5mm

składającego się z: • Stempel górny – Upper punch type 1 – wg rys GA8031000570 B – 37 sztuk, • Stempel dolny – Lower

Punch type 1 – wg rys GA8035000570 B – 37 sztuk, • Matryca – Die Dia 18 – wg rys GA4149000570 B – 32 sztuki, • Nasadka

– Pinring type 1&3 – wg rys SA8171000570 – 16 sztuk, • Pin – Pin Short – wg rys SA4156000570 B – 224 sztuki 2.2. Dostawę

oprzyrządowania dla nośnika ceramicznego o średnicy 19m, składającego się z: • Stempel górny – Upper punch type 2 – wg rys

GA8037000570 B – 37 sztuk, • Stempel dolny – Lower Punch type 2 – wg rys GA8038000570 B – 37 sztuk, • Matryca – Die

Dia 20 – wg rys GA8039000570 B – 32 sztuki, • Nasadka – Pinring type 2 – wg rys SA8186000570 – 16 sztuk, • Pin – Pin Short

type 2 – wg rys SA8041000570 – 224 sztuki. 3. Oprzyrządowanie musi zostać wykonane zgodnie z załączonymi rysunkami. 4.

Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010. 1.3. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej

gwarancji na dostarczone oprzyrządowanie.

II.5) Główny Kod CPV: 42993000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 190000.00

Waluta:

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
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III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

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

przepisami:

Uzasadnienie prawne Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Unieważnienie faktyczne W prowadzonym

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na

dzień 02 października 2020r. godz. 10.30 zgodnie z ogłoszeniem o zamówienie nr 587717-N-2020 opublikowanym w

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2020r. i ogłoszeniem o zamianie ogłoszenia nr 540187725-N-2020 z dnia

29.09.2020r. nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ADAMUS SA ,  ,  ul. Robotnicza 3A,  71-712,  Szczecin,  kraj/woj.
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