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ogloszenie o udzialeniu zamówienia
Wyniki postępowania
DyreĘwa 2ot4/24/UE

Sekcja |: |nstytucja zamawiajqca
|.1) Nazwa i adresyl(noleży podoć wszystkie instytucje zomowiojqce odpowiedziolne za postępowanie)

zamowtenle
W zamówieniu stosowane jest wspó|ne udzie|anie zamówień
W przypadku wspó|nego zamówienia obejmujqcego kiIka państw - majqce zastosowanie krajowe prawo zamówień pub|icznych:
Zamówienia udziela centraIna jednostka za ku pujqca

działaIności

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
I nformacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu

oficjalna nazwa: Zespół Szkół Mechanicznych Krajowy nu mer identyf i kacyj ny:2
000192910

Adres pocztowv: u|' J. A. Komeńskiego 39
Miejscowość: E|blqg |Kod NUTS: PL621 Kod pocztowy: 82-300 Państwo: Po|ska
osoba do kontaktów: Romua|d Małko Tel.: + 48 556256474

E-mai l :  r .malko@zsm.elb lag.p l Faks:+48 556256477
Adresy internetowe
Główny adres: (URtl www.zsm.e|b|ag.p|
Adres profilu nabywcy: (URtl

O Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym
jednostki regionalne i lokalne

o Agencja/urzqd krajowy Iub federaIny
o organ władzy regiona|nej |ub |okaInej

o Agencja/urzqd regionaIny Iub |okaIny
O Podmiot prawa publ icznego
o Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
X Inny rodzaj: Szkoła

o ogó|ne ustugi pub|iczne
O Obrona
o Porzqdek i bezpieczeństwo pub|iczne
o Środowisko
O Sprawy gospodarcze ifinansowe
O Zdrowie

O Budownictwo i obiekty komunalne

O Ochrona socjalna

O Rekreacja, kultura i rel igia
X Edukacja

o  lnna dz ia taIność:

Sekcja ll: Pnedmiot
Wie|kość lub zakres zamówienia

!!.1.1) Nazwat

Dostawa Wyposazenia do dwóch pracowni W Zespole Szkół
Mechanicznych w ramach projektu ,,Modernizacja szkolnictwa
zawodoweoo w Elblaou"

Numer referencyjny:2

zsM..f6r.z.20L7

||.1.2) Główny kod CPV:39'16.21.10-9 Uzupełniajqcy kod CPV: 1,2

||'1.3) Rodzaj zamówienia o Roboty budow|ane X Dostawy o Usługi

||'1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Wyposażenia do dwóch pracowni W Zespo|e Szkół Mechanicznych z moż|iwością składania ofert
częściowych na poszczegó|ne zadania :
Część 1 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Rysunku Technicznego
Część2 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Montażu Urządzeń i Systemów Mechatronicznych

zamawiajqcy informuj, że dopuszcza składanie ofert częściowych. oferty na|eży składać oddzie|nie na Część 1 zamówienia i oddzie|nie na
Część f zamówienia.

PĄekt dofinansowany w ramach oś Priorytetowa 2: Kadry d|a gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szko|enia
Poddziałanie 2,4.2: Rozwój kształcenia i szko|enia zawodowego - projekty ZIT bis E|b|ąg
Regiona|nego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na |ata 20l4-fo2o wspótfinansowanego
Europejskiego Funduszu Społeczneoo.

zawodowego;

ze środków

ll.1'6) lnformacje o częściach
To zamówienie podzie|one jest na częściX tak O nie
!l.1.7) Całkowita wańość zamówienia (bez VAT)
Wartość: 1 052 552,50 (Proszę podać całkowitq wartość zamówienia' lnformocje no temat poszczególnych zamówień proszę podać w sekcjiV)
olbo
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Najtańsza oferta:[ ]/ Najdroższa oferta:[ ] brana pod uwagę
Wa l u t a : P LN
(w przypadku umów ramowych - całkowita maksymalna Wartość W całym okresie ich obowiqzywania)
(w przypadku dynamicznego systemu zakupów _ wartość zamówienia lub zomóWień nieujętych w poprzednich ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia)
(w przypodku zamówień na podstowie umów ramowych, jeżeli Wymagane _ wartość zamówienia lub zamówień nieujętych w poprzednich ogłoszeniach o
udzieleniu zamóWieni

il.
l!.1.1} Nazwa:2 Dostawa Wyposażenia do dwóch pracowni W Zespo|e szkół Mechanicznych W
ramach poektu ,,Modernizacja szko|nictwa zawodowego w Elblągu'' - Część 1 zamóWienia:
Wyposażenie Pracowni Rysunku Techniczneqo

Część nr:2 Część 1zamóWienia

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 2

Główny kod CPV: 138.41.00.00-2 Uzupetniajqcy kod CPV: 1,2 [ It1tIt
ll'2'3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:1 PL621 Główne mieiscelub lokal izacia real izaci i:
||.2.4) opis zamówienia:
(rodzaj i ilość robót budowlanych, dostaw lub ustug lub okreśIenie zapotrzebowania i wymagań)
Zakres Części 1 zamówienia obejmuje:
1. Dostawę Wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego

Szczegółowy opis Wyposażenia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ.
2, oznakowanie sprzętu zgodnie z ,,Podręcznikiem Wnioskodawcy i beneficjenta programów po|ityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i

promocji";

Zamawia'iacy informu'ie, że nie przewiduie udzie|enia zamóWienia' o którym mowa W ań. 67 ust. 1 Dkt 7 ustaw Prawo zamówień pub|icznvch.
ll.2'5) Kryteria udzie|enia zamówienia
X Kryterium jakości - Nazwa: /Wag62l'z,zo okres gwarancji 20 o/o; termin wykonania 20 o/o

O Kryterium kosztu l Nazwa: / Waga'.I,2o
X Cena -Wapa:2r 60 %o
11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje O tak x nie Opis opcji:
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej X tak o nie
Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.02.04.02-28-0005/ 16
L.2.t4l Inf ormacje dodatkowe :

il.
11.1.1) Nazwa:2 Dostawa wypos. do 2 pracowni w ZSM w ramach projektu ,,Modernizacja
szko|nictwa zawodowego w E|b|ągu'' - Część 2 zamóWienia: Wypos. Pracowni Montażu Urządzeń i
Svst. Mechatronicznvch

Część nr:2 Cząść2 zamówienia

!!.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 2

Gtówny kod CPV: 139.16.21.00-6 Uzupetniajqcy kod CPV: I
I1t1t1t,,, I

||.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:1 PL621 Główne mieisce lub |oka|izacia real izaci i:
l l .2'4) opis zamówienia:
(rodzoj i ilość robót budowlanych, dostaw lub usług lub okreśIenie zopotrzebowonio i wymogań)
Zakres Części 2 zamówienia obejmuje:
1. Dostawę Wyposażenia do Pracowni Montażu Urzqdzeń i Systemów Mechatronicznych

Szczegółowy opis wyposażenia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ.
2. Montaż;
3. Uruchomienie;
4. oznakowanie sprzętu zgodnie z,,Podręcznikiem Wnioskodawcy i beneficjenta programów po|ityki spójnościf0I4-2020 wiakresie informacji i
promocji";

Zamawiaiacv informuie' że nie orzewiduie udzie|enia zamóWienia' o którvm mowa W art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień pub|icznych.
||.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
X Kryterium jakości - Nazwa: /Vlaga;t,z'zo okres gwarancji 20 %; termin wykonania 20 o/o

O Kryterium kosztu - Nazwa: /Waga1,20
X Cena -Was.a:z7 60 Yo
11.2.111 lnformacje o opcjach

Opc ie  O tak  x  n ie  Op is  ooc i i :
!1.2.13) !nformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej X tak o nie
Numer identyfikacyiny projektu: RPWM.02.04.02-28-OOO5/ L6
11.2.14) Informacje dodatkowe:
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Sekcja lV: Procedura
rv .1 )
1V.1.1) Rodzaj procedury
X Procedura otwarta

! Procedura przyspieszona

Uzasadn ien ie :
O Procedura ograniczona

! Procedura przyspieszona

Uzasadn ien ie :
O Procedura konkurencyjna z negocjacjami

I Procedura przyspieszona

Uzasadn ien ie :
O Dialog konkurencyjny
O Partnerstwo innowacyjne
o Udzielenie zamówienia bez uprzedniej pub|ikacj i zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

przypadkach wymienionych poniżej (proszę wypełnić załqcznik D7)

lV.1'3) lnformacje na temat umowy ramowej |ub dynamicznego systemu zakupów
! Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
D Ustanowiono dynamiczny system zakupów

1V.1.6) lnformacje na temat aukcji elektronicznej
! Wykorzystano aukcję e|ektronicznq

lV'1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzqdowych x tak o nie

!V'2.1) Poprzednia pubIikacja dotyczqca przedmiotowego postępowania2
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE - OJIS: 2OL7 /S 1.68 -345240
(jedno z następujqcych: Wstępne ogłoszenie informocyjne joko zoproszenie do ubiegania się o zamówienie; ogłoszenie o zamówieniu; ogłoszenie o

|V.2'8} lnformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
! ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opub|ikowanego w ramach powyższego ogtoszenia o zamówieniu

lV'2.9) lnformacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
! |nstytucja zamawiajqca nie udzie|i da|szych zamówień na podstawie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia1
Zamówienie nr: [ ] Część nr:2 Część 1 zamówienia Nazwa: Dostawa wyposaŹenia do dwóch pracowni w Zespo|e Szkół Mechanicznych
w ramach projektu,,Modernizacja szko|nictwa zawodowego w E|b|ągu,,- Część 1 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Rysunku Technicznego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzie|one X tak o nie

V.1) lnformacje o nieudzieIeniu zamówienia:
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
o Nie otrzymano ofert |ub wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu |ub wszystkie otrzymane oferty |ub wnioski zostały

oorzucone
O Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Danereferencv ineostoszenia::  I  I  I  I  t  I  I  l - l  I  I  I  t  I  t  I  I  I  I  l?  tok inumer

UdzieIenie zamóWienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: (21/11/2017)

V.2.2) lnformacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba otrzymanych ofert od MŚP: 2 (MŚP - jak zdefiniowono w zaleceniu Komisji 2003/361/WE)
Liczba otrzymanych ofer.t od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba otrzymanych ofert od oferentów z państw niebędqcych członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogq e|ektronicznq: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców o tak X nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyl

oficjaIna nazwa: PHU FAKToR P|oTR PACHcZYŃsK| Krajowy n u mer i de ntyf ikacyjny :2 57 009 47 26

Adres pocztowy: u|. Jagiel|ońska 26

Miejscowość: Chodzież I Kod NUTS:P1411 | Kod pocztowv:64-800 Państwo: Po|ska
E-mail: m.martenka@faktor.net.pl Tel.: +48 672828686
Adres internetowv; ( U RL) Faks:
Wvkonawca iest MsP X tak o nie
V.2.4) lnformacie na temat Wartości zamówienia/części (bez VAT)
Poczqtkowa szacu n kowa catkowita wa rtość za mówienia/cz ąści:2 27 252,00
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zokupów _ szacunkowa całkowita makymolna wartość w całym okresie obowiqzywania tej części)
Całkowita końcowa wańość umowy/części: 16 920,00
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albo
Najtańsza oferta: [ ]/ Najdroższa oferta: [ ] brana pod uwagę
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych - całkowita maksymalno wortość dla tej części)
(w przypadku dynamicznego systemu zokupów _ wartość zamówienia lub zamówień dla tej części nieujętych w poprzednich ogłoszeniach o udzieleniu
zamówienia)
(w przypodku zamówień na podstawie umóW ramowych, jeżeli wymagane _wortość zamówienia lub zomówień dla tej części nieujętych w poprzednich

o udzieleniu zomówienia)

V.2.5) lnformacje na temat podwykonawstwa
! W ramach zamóWienia przewidywane jest z|ecenie podwykonawstwa
Wartość |ub procentowa część, jaka ewentuaInie zostanie z|econa osobom trzecim4
W a r t o ś ć b e z V A T ; t  1  W a | u t a ; t ] t ] t ]
Procentowa część: [ |(%)
Krótki opis części zamóWienia, która może zostać z|econa podwykonawcom:

o nieudzieIeniu zamówienia:
famówienia/zamówienia na część nie udzie|ono
o Nie otrzymano ofert |ub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu |ub wszystkie otrzymane ofeńy |ub Wnioski zostały

oo rzucone
O Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Danere fe rency jneog toszen i a : :  [  ] [  1 t  ] t  1 - t  l t  1 t  l t  l t  l t  l ? f t ok inumerdokumentu )

v

Zamówienie nr: [ ] Część nr:2 część 2 zamówienia Nazwa: Dostawa Wypos' do 2 pracowni W ZsM W ramach poektu ,,Modernizacja
szko|nictwa zawodowego w E|blągu'' - Część 2 zamóWienia: Wypos. Pracowni Montażu |Jrządzeń i Syst. Mechatronicznych
7amówienie/zamówienie na część zostaje udzie|one X tak o nie

Vl: lnformacje uzupełniajqceSekcja
Vl .3) In1

|.2) UdzieIenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: (08/11/2017)

V.2.2) Informacie o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba otrzymanych ofeńod MśP: 1'(MŚP-jakzdefiniowanowzaleceniuKomisji 2003/361/WE)
Liczba otrzymanych ofert od oferentóW z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba otrzymanych ofert od oferentów z państw niebędqcych cztonkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogq e|ektronicznq: 0
Zamówienie zostato udzie|one grupie WykonawcóW o tak X nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyl

oficjaIna nazwa: Festo Spółka z ograniczonq odpowiedziaInościq Krajowy numer identyfikacyjny:2 001417021

Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 7 05-090 Raszyn Janki k/Warszawy

Mieiscowość:Janki k/Warszawv l rod ruuts: pL9t3 | Kod pocztowv: 05-090 | Państwo: Po|ska
E-mail: didactic poland(ofesto.com Tel.: +48 f277I4241
Adres internetowv; (URL) www.festo.com Faks: +48 ff7774t05
Wvkonawca iest MŚP X tak o nie

V.2.4} lnformacie na temat Wartości zamówienia/części (bez VAT)
Poczqtkowa szacunkowa catkowita wartość za mówienia/części:2 1 036 840,50
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zokupów - szacunkowa całkowita maksymolna wortość w całym okresie obowiqzywania tej części)
Całkowita końcowa wartość umowy/części:  1035 632,50

albo

Najtańsza oferta: [  ]/  Najdroższa oferta: [  ]  brana pod uwagę

Waluta: PLN t

(w przypodku umów romowch - całkowita maksymalno wartość dla tej części)
(w przypadku dynomicznego systemu zakupów _ wartość zamówienia lub zamówień dla tej części nieujętych w poprzednich ogłoszeniach o udzieleniu
zamówienia)
(w przypadku zamówień na podstawie umów ramowych, jeżeliWmagane -wartość zamówienia lub zamówień dla tej części nieujętych w poprzednich
oąt osze n i ach o u dziel e n i u za m ów i e n ia )

V.2.5) lnformacje na temat podwykonawstwa
! W ramach zamówienia przewidywane jest z|ecenie podwykonawstwa
Wartość |ub procentowa część, jaka ewentuaInie zostanie z|econa osobom trzecim4
W a r t o ś ć b e z V A T : t  ]  W a | u t a : t ] t 1 t ]
Procentowaczęść:  [  | (%)
Krótki opis części zamówienia, która może zostać z|econa podwykonawcom:

dodatkowe:2

vr.4.1) za procedurv odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
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Adres pocztowy: u|' Postępu ].7a

Miejscowość: Warszawa I Kod pocztowy:02-676 Państwo: Polska
E-mail: odwola nia (ruzp.gov.pl Tel.: +48 224587840

Adres internetowv : ( U RL) www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
V!.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne2
Oficjalna nazwa:

Adres pocztowv:

Miejscowość: I Kod pocztowy: Państwo:
E-ma i l : Te l . :

Adres internetowy: (URŁl Fa ks:

VI'a.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwotań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeże|i ma |ub miał interes W uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł |ub może ponieść szkodę

W Wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzysługujq środki ochrony prawnej okreś|one w DZIALE VI ustawy Prawo
zamówień pubIicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługujq również
organizacjom wpisanym na |istę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonq przezPrezesa Urzędu.

3. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień pub|icznych czynności zamawiajacego podjętej W
postępowaniu o udzie|enie zamóWienia |ub zaniechania czynności' do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
zamówień pubIicznych.

4. odwołanie powinno wskazywać czynność |ub zaniechanie czynności Zamawiającego, któĘ zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, okreś|ać żqdanie oraz wskazywać oko|iczności faktyczne i prawne uzasadniajqce Wniesienie
odwołania.

5. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej lzby odwoławczej W formie pisemnej W postaci papierowej a|bo W postaci e|ektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem aIbo kwaIifikowanym podpisem e|ektronicznym.

6. odwołująry prżesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego Wniesienia, jeże|i przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego Wniesienia prz.1 uŻyciu środków
komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego |ub zaniechaniu czynności' do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie ań. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień pub|icznych.

8. odwołanie Wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego Wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 7 zdanie drugie albo w terminie 15 dni _ jeże|i
zostały przesłane w inny sposób.

9. odwołanie Wobec treści ogłoszenia o zamóWieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni
od dnia pub|ikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej |ub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej.

l0. odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. Wnosi się W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto |ub przy
zachowaniu na|eżytej staranności można było powziąć wiadomość o oko|icznościach stanowiących podstawę jego Wniesienia.

l.1. Jeże|i Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie Wnosi

12.
t3.

się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia pub|ikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzie|eniu zamóWienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy' jeżeli Zamawiajqcy nie opub|ikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o

udzieleniu zamóWienia.
Na ozeczenie Krajowej Izby odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego pzysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego d|a siedziby a|bo miejsca zamieszkania Zamawiajqcego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej lzby odwoławczej W terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia lzby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w p|acówce pocztowej operatora Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 |istopada 20L2 r' _
Prawo oocztowe (Dz. U. ooz. 1529) iest równoznaczne z iei wniesieniem.

VI.4'4) Źródło, gdzie można uzvskać informacie na temat składania odwołań 2

oficiaIna nazwa: Departament odwołań Urzedu Zamówień Pub|icznvch
Adres pocztowy: u|. Postępu 1.7a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy:02-676 Państwo: Po|ska
E-mai l  :  odwolania@uzp.gov.p l Tel . :
Adres internetowy : ( U RL) www.uzp.gov.pl Fa ks : +48 224587 800,+48 224587 803

Vl.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 04 l L7 lf0l7 @d/nnhrrĄ

DYREKTOR
Zesprlłu.Szkr.li Mcchanicznych

/ł1,,lou,ll' . Mańu,sz Bachaneh

1 zastosować tyle razy, ile jest to konieczne
2 jeżeli dotyczy
a jeśli informacje sa znane
7 obowiqzkowe informacje, ktore nie zostanq opubtikowane
20 zamiast wagi moŻna podać kolejność według ważności
21 zamiast wagi można podać kolejność według Ważności; jezeli cena jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia' Waga nie ma zastosowania
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uzasadnienie udzierenia'*tT:*.:rT fiHH',:lffi,iff zaproszenia do ubiegania
. 

się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Dyrektywa 2OI4/24/UE

(noleży wybrać odpowiedniq opcję i dodać wyjaśnienie)

O 1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez upnedniej publikacji zgodnie z art.32 dyrektywy 2Ot4l24lVE

! Brak ofert |ub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:
o procedurę otwartą
o procedurę ograniczonq

! Produkty będące przedmiotem zamówienia sq Wytwarzane wytqcznie do ce|ów prac badawczych, doświadcza|nych, naukowych |ub rozwojowych,
zgodnie z warunkami okreś|onymi w dyrektywie (wyłqcznie dla dostow)

! noboty budow|ane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane ty|ko przez okreś|onego wykonawcę z następujacego powoou:
o brak konkurencji ze wzg|ędów technicznych
o zamówienie majqce na ce|u stworzenie |ub nabycie niepowtarza|nego dzieła sztuki |ub wykonania artystycznego
o ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami wtasności inte|ektuaInej

!  zewzg|ędunaWystapieniepi|nejkonieczności spowodowanejWydarzeniami,którychinstytucjazamawiającaniemogłaprzewidz ieć, orazzgodniez
warunkami ściś|e okreś|onymi w dyrektywie

! Dodatkowe dostawy rea|izowane przez pierwotnego dostawcę zamawiane zgodnie z warunkami ściś|e okreś|onymi w dyrektywie

! ruowe roboty budoW|ane/usługi, będqce powtórzeniem istniejqcych robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściś|e
okreś|onymi w dyrektywie

! Zamówienie na ustugi, które zostanie udzie|one zwycięzcy |ub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu

n Dostawytowarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym

! xabycle dostaw |ub ustug na szczegó|nie korzystnych warunkach
o od dostawcy, ktlry definitywnie Iikwiduje swoją działaIność
o od syndyków masy upadtościowej Iub |ikwidatorów, też W wyniku układu z Wierzycielem lub podobnej procedury przewidzianej przez krajowe przepis

lub regulacje

o 2. Inne uzasadnienie udzie|enia zamówienia bez uprzedniej pub|ikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Un. UE

! Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy

Naleźy jasno i wyczerpujqco wyjaśnić, d|aczego udzie|enie zamówienia bez uprzedniego ogtoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest

uprawnione, podajac istotne fakty oraz, stosownie do oko|iczności, Wnioski prawne zgodnie z przepisami dyrektywy: (maksymalnie 500 słów)
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