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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA1 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                      
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów   
Zawarcia umowy ramowej                                      

 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak   
nie   

Nazwa projektu lub programu:  

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych 

tak   

nie   

Numer ogłoszenia: ---- 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

tak    

nie   

Numer ogłoszenia: ---- 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  (jeżeli dotyczy)  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: --- 
 Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy)  
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe 
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
  
 Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  (jeżeli dotyczy)  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

                                                        
1 Zamawiający może nie ujawniać informacji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne 
z interesem publicznym lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy 

nimi. 
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Informacje dodatkowe: 
 

I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa (firma):  
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Smętna 12; 31-343 Kraków 

  

Krajowy numer identyfikacyjny2:  
REGON:000325943 

  

Adres pocztowy: ul. Smętna 12   

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-343 Państwo: Polska Województwo: małopolskie 

Tel.:  +48 126623220 Faks:  +48 126623350 E-mail: dzp@if-pan.krakow.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.if-pan.krakow.pl  

Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): www.if-pan.krakow.pl 

  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Administracja rządowa centralna      
 Administracja rządowa terenowa            
 Administracja samorządowa 
 Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
 Zamawiający udzielający zamówień sektorowych     
 Podmiot prawa publicznego              
 Inny (proszę określić): Instytucja naukowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku 
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli 
zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez 
każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w 
sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

                                                        
2 W przypadku polskich zamawiających numer REGON. 
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Kompleksowa organizacja Kongresu „3rd Central European Biomedical Congress” w Krakowie odbywającego 
się w dniach 15-18.09.2018r. dla Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IF/ZNP-06/2018 
 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
 

  

Roboty budowlane   Dostawy    Usługi     

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: 
Wg załącznika nr 1A  

II.4) Informacja o częściach zamówienia 
Zamówienie było podzielone na części: tak        nie   

 

II.5) Główny kod CPV 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 
 

 

Dodatkowe kody CPV 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  
79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony  Negocjacje bez ogłoszenia  

Przetarg ograniczony  Zamówienie z wolnej ręki  

Negocjacje z ogłoszeniem  Zapytanie o cenę  

Dialog konkurencyjny 

Partnerstwo innowacyjne   

 

 

Licytacja elektroniczna  

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP”.   
 

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA3 

                                                        
3 Wykorzystać poniższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część nr: (jeżeli dotyczy): ---   Nazwa: Kompleksowa organizacja Kongresu „3rd Central European Biomedical 
Congress” w Krakowie odbywającego się w dniach 15-18.09.2018r. dla Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie. 

Postępowanie/część zostało unieważnione  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018   (dd/mm/rrrr) 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia4 

Wartość bez VAT: [ 209 840,50 ] Waluta: [ PLN ] 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie 
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy): 
liczba otrzymanych ofert: [ 1 ] 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: [ 1 ] 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: [ 0 ] 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: [ 0 ] 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: [ 0   ] 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy): [ 0 ] 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak5  nie   

Nazwa: Jacek Legendziewicz Jordan Group  

Adres pocztowy: ul. Gęsia 8 E-mail: anna.kasprzyk@jordan.pl  
 

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-535 Kraj/województwo: Polska  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą  tak      nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak  nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak  nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

                                                        
4 W przypadku części zamówienia podać wartość zamówienia dla poszczególnych części. 
5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy wszystkich wykonawców, 

natomiast dane adresowe dla lidera. 
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OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM6 

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 250 812,24 

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 250 812,24 / Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250 812,24 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

Wartość bez VAT:  

Procentowa część: 40  % 

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 

 

                                                        
6 W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w 
przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty/zawartej umowy przez zakładaną ilość lub zakres 
zamówienia. 


