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Zespol Opieki Zd.owotnej: Dostawa artykul6w spoiywczych

III

postqpowanie

octoszENrE o uDzrrLrttU ztq6wteNrA - Dostawy
Zaml€s:..anie ogloszenla:
Og.losz6nie dotyczy:
zam6wienia publicznego

Z.m6wi€nle dotyczy proi€ktu lub programu wsp6tflnansowan€go ze lrodk6w Unii Europeisklei
Zam6wlenl6 bylo prz€dmiotem ogloszenta u, Blut€tyni€ Zam6wtei publcznych:
tak
Numer oglorenia: 570324-N-20!9
Oglosz€nl€ o zmlanie oglos:6nia zostalio zamieszeon€

SEKCJA

lr

!,

Biutetynte Zam6wi€6 pubtienych:

ZAMAWIAJACY

r. 1) I{AZWA r ADRES:
zesNl Opiekl zdrowotnej, Xralowy numer ileflMkacrny 00030441500000, ut. ut. Szpriaha 22,3{-200 Sucha Beskid*a, woj. matopotskie,
paistt{o Polska, t€|. +48338723111, Fmail zo2suchab€skidzka@wp.pt, faks +480338723111.
Adres sb'ony lnternetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pt

I.2} RODZU

ZTMAWIAJACEGO:

lnny: Samodzielny Publi@ny Zaklad Opieki Zdrowotnej

SEKC'A

[.1)

U:

PRZEDMTOT

ZAM6WIE tA
ptzd zamawlareGgo:

azwa nadana zam6wi€niu

Dostawa artykul6w spozyweych

umer r6fcrsncyjny 0b.e/l cbt
zoz.v .0!o/DzPl44A9

III

postQpowanie

/cr)r

II.2) Rod:ai am6wienia:
U.3) Kr6tki opls pa€dmiotu zam6wtenta (wh&o54 ?d*/Rs, rod.A, , i/o.6i cbsbl4/, us/19 t/b ,,D6dt bodok/ar)€I, tr6 o*|e(Jhnh
zEpot e6oB..,ra I a44ra!86 ) a w Pr:ypadku parut€r5twa innowaclrnego - okr€6leni6 zapotr:.bowanla na lnnowacyjny produkt,
uCugq lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem 2am6wienia jest dosbwa aftykrl6w spoznvczydr. teegolowy opts pkedmiotu zam6wienia zawteE 2alE(aik ft 1a do
SIWZ - 2ywno6c dla dzieci i niemowlEt

U.4) Informacra o eqaciach zam6waenta:
Zam6wi€nie bylo poddolon€ na eelci:

II.5) Gr6wny

SETCJA

IIII

Kod

cry:

15884000-8

PROCEDURA

rtI.1) TRyB uDzlELENta zaM6wtENIA
Ptzetarq nie@ranic2ony

ItI.2) Ogloszlni€ dotyczy zakoicz6nia dynamicznego systemu rakup6w
UL3) Intormaq,e dod.Uowe:
SEKC'A IV: UDZIELENIE ZAM6WIEtItA
rv.1)

DATA UDzIELENIA zaM6wrENrA: 22loz2019
lV.2) €alkowlta wartoat am6wieni.
Wartoia b€z VAT 17284.34

tv.3) II{FoRMACIE

O OFERTACH

Lieba otrzymanych ofert:

1

ll€zba otszymanych ofert od matd i srcdnich pzedsiebioEtw: 0
lkda ohzymanych ofert od wykonawc6w z innych paristv! etonkowskich Unti Eurcpejskiej: 0
lic2ba ot'2ymanych ofert od wylonawc6\,v z pafistw nieb<qcydl czlonkami Unii Elropejskiejr O
liczba ofert otrzymanych drcgE elekuoni@nq: 0
IV.4) |ICZEA ODRZUCONYCH OFERT: 0
Iv.5) NAzwa r ADRES wyKoiawcy, Kr6REMu UDzIEloNo zaM6wlEltta
Zam6wienie zostalo Lrdzielone wykonawcDm wsp6lnie ublegajqcym sQ o ud2ieleniel

tak
Na2wa wytonawcyr Urtica sp.z o.o,

ldrcs pocztowy: ul,

Krzemleniecka 120
Kod poc2towyr 54-613

Ivliejscowo&r W.6law

K6y'woj.rdolnoileskle
wykonawca jest malym/srednim ptz edsr$iorcn:
Wylonawca podod2i z inn€go paistwa c2lcnkowskiego Unii Euopejskiel:
Wykonawca @rod2r z innego panstwa nie bedqcego czlonk em Unii Euopelskiejl

Iv,6)

UTFoRMACTA o cEnrE WyBRANEJ oFEiry/ waRTogcr zAwARru uMowy oR z o oFERTACH
NAJwYiszA CENA,/KoszrEir

z

aJlll2szA

r

Cena wybr.nej oferty/wartoat umowy 17561.46
Oferta z najnl2sza cena/kos2tem 17561.46
Oferta z najwyZszq cenq/kosztem 1756r.46
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na temat podwykonawstwe
Wykonaw.a przewiduje powietzenie wykonania eQ&izam6wienia podrykonawcy/podwykonawcom

Iv.7) Infonnacie

u/arto6t lub prccentowa czest zam6wierla, Jaka 2o6tanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcorn:

Iv.E) Informacje dodaRo!"re:
rv.9) UzasAD IEItIE uDzrELE ra zaM6wrEttlA w rRyBtE t{Eco(:tacJt

BEz

octoszE I& za 6wlEtua

z woLNEJ REK!

ALBO ZAPYTAI{IA O CEI{E

ry.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone lest w

trybie

na podstawle

art. ostawy

P?p.

Iv.9.2) uza$dni€nis wyboru trybu
Nale4 podaa u2asdnbnie faktyane I prawne wyboru trybu 0la2 WasnL, dlaczego ud2lelenie zamdiienla jest zgodne z pr2eplsaml.

Dr!kuj
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