Warszawa, dnia 17.04.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (00-975 Warszawa,
ul. Rakowiecka 4) informuje, że działając w oparciu o art. 4 ust. 3 lit. e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) zamierza zawrzeć umowę
w poniższym zakresie.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niestandardowych kompleksowych badań
petrofizycznych i geomechanicznych na próbach i danych z dolnopaleozoicznych łupków.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni zainteresowanym podmiotom
na wniosek. Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o kryterium 100 % cena.
2. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 056 910,57 zł
3. Tryb udzielania zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia wyczerpuje przesłankę wyłączenia stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 3 lit. e)
ustawy. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego,
z których korzyści nie przypadają wyłącznie Zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.
4. Udzielenie zamówienia:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Wykonawcy: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy
Instytut Badawczy (ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków)
5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2017 r.

6. Możliwość współpracy z Zamawiającym
W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający
minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do 21.04.2015r. o poinformowaniu nas

o tym na adres: e-mail: rgol@pgi.gov.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej
spełnianie przez oferowaną usługę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych
w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.
W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą
jednoznacznie stwierdzić, że oferowana usługa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego,
Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega
odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma
informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego
wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy wskazanemu w pkt. 4 ogłoszenia.

7. Uprawnieni do kontaktów ( w godz. 9:00-14:00) jest: Rafał Gołąbek tel. 22 45 92 114

