
 
18 września 2018. 
Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa komputerów przenośnych, sieciowej pamięci masowej i drukarki”. 
Zamówienie jest częścią prowadzonego uprzednio postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i do digitalizacji wraz 
z akcesoriami i oprogramowaniem do Instytutu Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym 
Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”; Nr sprawy: DA-272-2/18. 
 

 
Nazwa i adres Zamawiającego  
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 
al. Adama Mickiewicza 33 
31-120 Kraków 
 
Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, sieciowej pamięci 

masowej i drukarki do Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach projektu 
pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”. 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby 
w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” nr umowy 
POPC.02.03.01-00-0029/17-00; Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 II, oś 
priorytetowa - E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność 
i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów 
nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

 
Kody CPV:  
30000000-9 - maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 
oprogramowania 
30200000-1 - urządzenia komputerowe 
30237000-9 - części, akcesoria i wyroby do komputerów 
30236100-3 - urządzenia rozszerzania pamięci 
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy  
Umowę zawarto w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 66 w związku 
z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – po przeprowadzonych negocjacjach 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
Nazwa i adres Wykonawcy  
ANIS Sp. z o.o. 
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 62a 
 
Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zamówienia 
34 000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100 zł) 
 

 
p.o. Dyrektora  

 
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak 


