
Olsztyn-Kortowo: Dostawa przystawki 4-kanałowej do detekcji kwasów 

nukleinowych w czasie rzeczywistym (Real Time PCR T hermocycler) z 

licencj ą do PCR, marki Eppendorf - kompatybilnej z Termocyc lerem 

marki Eppendorf, model Mastercycler ep Gradient S.-  1 szt., fabrycznie 

nowej, w ramach Operacji PT. Monitoring efektów wdr aŜania Planu 

zagospodarowania zasobami w ęgorza w Polsce realizowany w ramach 

ogólno światowego projektu odbudowy i ochrony w ęgorza europejskiego 

Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego Zrówn owaŜony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrze Ŝnych obszarów rybackich 2007-2013.  

Numer ogłoszenia: 3762 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 422038 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 

10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, faks 089 5240505. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa przystawki 4-kanałowej do detekcji 

kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym (Real Time PCR Thermocycler) z licencją do PCR, marki 

Eppendorf - kompatybilnej z Termocyclerem marki Eppendorf, model Mastercycler ep Gradient S.- 1 szt., 

fabrycznie nowej, w ramach Operacji PT. Monitoring efektów wdraŜania Planu zagospodarowania zasobami 

węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza 

europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Dostawa przystawki 4-kanałowej do detekcji kwasów 

nukleinowych w czasie rzeczywistym (Real Time PCR Thermocycler) z licencją do PCR, marki Eppendorf - 

kompatybilnej z Termocyclerem marki Eppendorf, model Mastercycler ep Gradient S. - 1 szt., fabrycznie 

nowej, w ramach Operacji PT. Monitoring efektów wdraŜania Planu zagospodarowania zasobami węgorza w 

Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego 

Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzenych 

obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią priorytetową 

3. Środki słuŜące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-

OR1400003_10_11. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.50.00.00-0. 
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SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Monitoring efektów wdraŜania Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce 

realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla 

anguilla (L.), Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych 

obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej objętego osią 

priorytetową 3. Środki słuŜące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z publicznych środków 

krajowych oraz Europejskiego Funduszu Ryb. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  15.12.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

MERANCO Aparatura Kontrolno - Pomiarowa Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań, kraj/woj. 

wielkopolskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 160976,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ 

CENĄ 

Cena wybranej oferty:  185608,00 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 185608,00 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 185608,00 

Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki 

albo zapytania o cen ę 

1. Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienia wyboru trybu  

NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza posiada na swoim wyposaŜeniu zakupioną 

wcześniej aparaturę badawczą firmy Eppendorf. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu badań, 

wynikającą z uczestnictwa w Operacji PT. Monitoring efektów wdraŜania Planu zagospodarowania 

zasobami węgorza w Polsce realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony 

węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013, środka 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory 

wodnej objętego osią priorytetową 3. Środki słuŜące wspólnemu interesowi, z pomocy pochodzącej z 

publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z 

dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003_10_11, niezbędne stało się nabycie wyŜej 

wymienionego urządzenia firmy Eppendorf, aby zapewnić kompatybilność z wcześniej zakupionymi 

urządzeniami tej firmy. PowyŜsze urządzenie moŜna nabyć tylko u jednego autoryzowanego dostawcy, 

zapewniającego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. PowyŜsze wyczerpuje przywołany wcześniej art. 

67 ust. 1 pkt 1 lit.a - 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 
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wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze 
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