
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do badań tribologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIKI
PRECYZYJNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387136113

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Duchnicka 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-796

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do badań tribologicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c96241-ff54-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00254364/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 08:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151917/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZ.26.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 205991,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do
badań tribologicznych do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Tribometr ze skojarzeniem trzpień–tarcza (lub kula–tarcza) przeznaczony będzie do oceny
właściwości tribologicznych środków smarowych oraz materiałów używanych na ślizgowe
elementy maszyn pracujące w podwyższonej temperaturze. Za jego pomocą może być zbadana
odporność na zużycie i współczynnik tarcia dowolnego skojarzenia materiałowego pracującego
w ruchu ślizgowym, w zależności od obecności i rodzaju środka smarowego, temperatury
otoczenia węzła tarcia, prędkości poślizgu, nacisków powierzchniowych, rodzaju gazu w
komorze testowej. Urządzenie będzie w szczególności przeznaczone do badań tribologicznych
w warunkach smarowania granicznego. Skojarzenie badawcze składać się powinno z
nieruchomego trzpienia (lub kuli) dociskanego siłą do obracającej się z zadaną prędkością
tarczy. Węzeł tarcia umieszczony powinien być w izolowanej komorze pozwalającej na
podgrzewanie i utrzymywanie stałej temperatury we wnętrzu komory badawczej. Opcjonalnie
tribometr powinien być przygotowany do badań w atmosferach kontrolowanych (obojętnych)
wprowadzanych do komory pomiarowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w pkt. VI SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Technologii Eksploatacji

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7960035805

7.3.3) Ulica: Pułaskiego 6/10

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158670,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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