Og łoszenie nr 510 123740-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM: Wykonanie i
sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań transportowych kartonowych dla produktów
Zamawiającego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszcza nie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy :

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536018-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1J NAZ.WA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Krajowy numer identyfikacyjny 10240430000000, ul. ul. Andrzeja
Soltana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 17 00, 273 17 Ol, e-mail w.wozniak@polatom.pl, faks 22 718 03
50.
Adres strony internetowej (urlJ: www.polatom.pl
I.2J RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Inny: Instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1J Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań transportowych kartonowych dla produktów Zamawiającego
Numer referencyjnyueżeli dotyczy):

09/P/2019
II.2J Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3J Kró tki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, roase) i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapot,zebowania i wymagań) a w przy padku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa do Zamawiającego - Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodka
Radioizotopów POLATOM, opakowań transportowych kartonowych (skrzyń) dla opakowań pojedynczych i zbiorczych, w asortymencie i
ilościach (łącznie w okresie 3 latJokreślonych w SIWZ. Podane Wymiary opakowań są wymiarami wewnętrznymi. Parametry materiału, z
którego opakowania mają być wykonane oraz sposób ich wykonania wraz z wizualizacją zamieszczono w Załączniku A 1 i A 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie trzech lat, sukcesywnie, w systemie kolejnych zleceń wysyłanych do Wykonawcy na co
najmniej 1 miesiąc przed oczekiwanym terminem dostawy. Zamawiający każdorazowo będzie przesyłał zlecenia pocztą elektroniczną, zaś
Wykonawca w ten sam sposób będzie potwierdzał otrzymanie zlecenia i przyjęcie go do realizacji w wymaganym terminie. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość niewykorzystania szacunkowo określonej ilości zamawianego asortymentu, co może mieć miejsce w przypadku
zmiany zapotrzebowania na poszczególne produkty Zamawiającego, zaś Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. W
ramach umowy dopuszcza się możliwość zmian ilościowych poszczególnych rodzajów opakowań pod warunkiem, że ogólna kwota umowy, z
tego tytułu, nie ulegnie zmianie. Koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca i należy
je uwzględnić w cenie oferty.
II.4J Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było pod zielone na części:

nie
II.SJ Główny Kod CPV: 44617100-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1 J TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2J Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.JJ Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1J DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2019
IV.2J Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 540000.00
Waluta PLN
IV.3J INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: O
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O
IV.4J LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
IV.SJ NAZWA I ADRES WY KONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta ło udzielone wy konawcom wspó lnie ubieg ający m się o udzielenie:
nie
Nazw a wy konawcy : KA RTONAT s.c.
Email wy konawcy: opakowania@kartonat.com
Adres poczt owy : ul. Nadmeńska 17
Kod poczt owy : 05-230
Miejscowość: KOBYŁKA
Kraj/woj.: mazowiec kie
Wykonawca jest małym/śred nim przed siębiorcą:
tak
Wykonawca poc hod zi z inneg o państw a członkowskieg o Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca poc hod zi z inneg o pa ństw a nie będ ąceg o członkiem Unii Europe jskiej:
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 585662.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 585662.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 647226.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa Nr DE/20/2019
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 na podstawie art. 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.
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