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Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych 

 „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 

BIOSTRATEG  

PROCEDURA  

OGŁOSZENIE, INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA           F-03  

                                            W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE    

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na zasadach 

określonych w Procedurze zawierania umów w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 

BIOSTRATEG.  

 

Projekt „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych 

do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A.  

Adres pocztowy: ul. Zachodnia 25                                                                                         Kod pocztowy: 97-425  

Miejscowość: Zelów Powiat: bełchatowski  Województwo: łódzkie 

NIP: 727-012-55-54 REGON: 470035135 

Tel.: +48 723185565 Faks: brak 

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

SEKCJA II: INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

II.1. Nazwa projektu  

„Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do 

produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”. 

II.2. Przedmiot zamówienia 

„Zakup linii pilotażowej – moduł instalacji gazowej”  

II.3. Numer sprawy:  

           ZO-02/17/B 

II.4. Termin składania ofert:  

        Data: 20/11/2017 (dd/mm/rrrr)   do godziny: 10:00                                                                            

II.5. Status rozstrzygnięcia: 

        unieważnione 

SEKCJA III: ZMIANY W OGŁOSZENIU/ SIWZ/ UNIEWAŻNIENIE*  

II.3) Unieważnienie (jeżeli dotyczy): 

Nazwa postępowania, 

którego dotyczy 

unieważnienie 

Przyczyna unieważnienia, uzasadnienie faktyczne i prawne. 

http://www.pollenaewa.com.pl/
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„Zakup linii pilotażowej – 

moduł instalacji gazowej”, 

Numer sprawy nadany przez 

Zamawiającego: ZO-

02/17/B 

Zamawiający unieważnia Postępowanie na mocy postanowień art. 27.1. pkt 2 

Procedury, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Prezes Zarządu Spółki 

 

Cezary Bijak 
……………………………. 

(podpis upełnomocnionej osoby) 
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