
Ogłoszenie nr 500275260-N-2018 z dnia 16-11-2018 r. 

Instytut Dendrologii PAN: Dostawa, montaż sprzętu do digitalizacji z peryferiami i 

oprogramowaniem oraz zestawów do digitalizacji zbiorów zielnikowych, Otwarte Zasoby w 

Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

„Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych – OZwRCIN” i Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 645041-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Instytut Dendrologii PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 32615000000, ul. ul. Parkowa  5, 

62035   Kórnik, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 170 033, e-mail 

wjakub@man.poznan.pl, faks 618 170 166.  

Adres strony internetowej (url): www.idpan.poznan.pl/bip  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa, montaż sprzętu do digitalizacji z peryferiami i oprogramowaniem oraz zestawów do 

digitalizacji zbiorów zielnikowych, Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów 

Naukowych (OZwRCIN)  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
Zadania nr 1 1. Dostawa dwóch (2) sztuk komputerów przenośnych 2. Dostawa dwóch (2) sztuk 

stacjonarnych zestawów komputerowych z dodatkowym kontrolerem M.2 3. Dostawa jednej (1) 

sztuki drukarki A3+ kolorowej z materiałami eksploatacyjnymi 4. Dostawa jednej (1) sztuki 

skanera do mikroform 5. Dostawa trzech (3) zestawów komputerów stacjonarnych 6. Dostawa 

czterech (4) dysków zewnętrznych 7. Dostawa czterech (4) dysków zewnętrznych 8. Dostawa 

jednej (1) sztuki skanera rolkowego 9. Dostawa dwóch (2) komputerów stacjonarnych 10. Dostawa 

oprogramowania Zadania nr 2 1. MODUŁ I Dwa (2) zestawy do obrazowania arkuszy 

zielnikowych 2. MODUŁ II Zestaw do digitalizacji na etapie postobrazowania i kontroli jakości 3. 

MODUŁ III System obsługi kodów paskowych do znakowania i identyfikacji digitalizowanych 

obiektów  



II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 30210000-4 

 

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30232110-8, 30241400-4, 30231220-5, 

30241500-5, 30242100-8, 38651000-3  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Zadanie nr 1 - Dostawa, montaż sprzętu do digitalizacji z peryferiami i 

oprogramowaniem  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu..” W w/w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Zadanie nr 2 - Dostawa, montaż zestawów do digitalizacji zbiorów zielnikowych  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu..” W w/w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.  

 

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.  
 


