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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 142986-2012 z dnia 2012-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn-Kortowo

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach

projektu pt.: Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami

nauki i organizacjami sektora rybackiego...

Termin składania ofert: 2012-05-16

Olsztyn-Kortowo: Wykonanie materiałów reklamowych wraz z

dostawą w ramach projektu pt.: Upowszechnianie najnowszej wiedzy

oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i

organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i

podchowu organizmów wodnych, realizowany w ramach programu

operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej

pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego

Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001_10)

Numer ogłoszenia: 202922 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

ogłoszenia w BZP: 142986 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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 ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów reklamowych wraz z

dostawą w ramach projektu pt.: Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między

przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów

wodnych, realizowany w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków

krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001_10).
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II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie materiałów

reklamowych wraz z dostawą w ramach projektu pt.: Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie

współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i

podchowu organizmów wodnych, realizowany w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych

środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10): 1)

Smycz sublimacyjna z holderem - 120 szt; 2) Wkład notatnikowy A5 - 120 szt; 3) Długopis automatyczny

metalowy - 120 szt; 4) Torba papierowa - 120 szt; 5) Kurtka w kolorze granatowym i/lub czarnym - 120 szt; 6)

Wydruk jednostronnego baneru do roll-upa - 1 szt. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia jest

zawarte w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

projekt/program: Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między

przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu

organizmów wodnych, realizowany w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z

publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-

OR1400001_10).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

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

AGRAF Rafał Sadowski, ul. M.C. Skłodowskiej 22/2, 10-112 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16902,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 20789,46

Oferta z najniższą ceną: 19711,47 / Oferta z najwyższą ceną: 30703,01

Waluta: PLN.
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