
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych - postępowanie 2

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387899800

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Bedrzycha Smetany 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-783

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: purchases@imol.institute

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imol.institute

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone
przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka, technologia, inżynieria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych - postępowanie 2

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2da15594-c1fc-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00131663/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-04-22 13:45

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088609/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.11.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014-2020 (tytuł:
Regenerative Mechanisms for Health)

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: IMOL/ZP/08/2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
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3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych – postępowanie 2

3.10.) Główny kod CPV: 38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zgodnie z którym m.in. zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
IMOL/ZP/05/2022

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Th
GeyerPolska Sp. z o.o.

5.1.3.) Miejscowość: Warszawa

5.1.6.) Kraj: Polska
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