
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Usługa transportu realizowana samochodami z naczepą typu plandeka

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000027542

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Złotoryjska 89

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imn.legnica.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka badawczo-rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Usługa transportu realizowana samochodami z naczepą typu plandeka

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36efedfc-13e7-11ed-b950-8227d40187e8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295139/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-08 07:54

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

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

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

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: TZMŚ/06/2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu realizowana samochodami z naczepą typu plandeka. Transport produktu
oraz odpadu w ilości max. 91 000km, transport zagraniczny produktu w ilości max. 40 500km.

3.10.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
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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 mocy art. 305 pkt 2) ustawy . W uprzednio przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, nie
została złożona żadna oferta.

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):
KGHM ZANAM S.A.

5.1.3.) Miejscowość: Polkowice

5.1.5.) Województwo: dolnośląskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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