ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k.

ZO-03/16/2

PROCEDURA
OGŁOSZENIE, INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na
zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 -2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5:
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych
obszarów gospodarki regionu.
Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Ogłoszenie o zamówieniu:
 upubliczniono w dniu 07/09/2017 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej –
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017 / S 174-355887 z dnia
12/09/2017(dd/mm/rrrr)
Zapytanie Ofertowe / SIWZ upubliczniono:
 w dniu 07/09/2017 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 w dniu 07/09/2017 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej Zamawiającego – www.abnopakowania.pl

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k.
Adres pocztowy: Otusz 11A

Kod pocztowy: 64-320

Miejscowość: Buk

Powiat: poznański

NIP: 777-325-30-89

REGON: 362128745

Tel.: +48618140983

Faks: +48 618140983

Województwo: wielkopolski

Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.abnopakowania.pl

SEKCJA II: INFORMACJA O OGŁOSZENIU
II.1. Nazwa projektu
„Rozwój firmy ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe i udoskonalone opakowania z tworzyw
sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki zastosowaniu technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania”

II.2. Tytuł zamówienia
„Zakup maszyny do wytłaczania folii wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)”
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Projekt pt. „Rozwój firmy ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe i udoskonalone opakowania z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla rynku
spożywczego dzięki zastosowaniu technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II.3. Numer ogłoszenia
2017 / S 174-35588
1054060

II.4. Termin składania ofert
Data: 09/10/2017 (dd/mm/rrrr) do godziny: 10:00

II.5. Status rozstrzygnięcia: Nierozstrzygnięte – inne
Postępowanie zostaje unieważnione na mocy postanowień art. 29.1. pkt 2 Procedury, cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: brutto – 6.155.960,42 PLN, w tym kwota netto wynosi 5.004.845,87 PLN co w przeliczeniu na euro wynosi - 1.198.794,19 EUR.
Wykonawca złożył ofertę, w której cena oferty wynosi – 1.385.462,00 EUR.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Jęcka

…………………………….
(podpis upełnomocnionej osoby)

Wykonano w 1 egz.
egz. nr 1 – a/a
tel. +48 604128749
P.J. 31.01.2018 r.
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