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Ogloszenie nr 510255377-N-2019 z dnia 26-11-2019 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa jarzyn i owoc6w

OGTOSZENIE O UDZTELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy

Zamieszeani6 ogloszenlal
obowiQzkowe

Oglorzenie dotyey:
zam6wienia publicznego

Zam6wlenle dotyey proroktu lub progr.nu wspffinansowanego ze jrodk6w Unii Europeitklej
nie

Zamdwlenle bylo przedmlotem ogloszenia w Bluletynie Zam6wiei pubticznychl
nie

Oglos:enle o zmianle ogloszenia zostalo zaftieneone w Biuletynie Zam6wiei publienych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

r. r) xazwA t ADRES:
Zespol Opleki Zdro',{otnej, Krajowy numer idenqmkacyjny 00030,141500000. ul. ul. Szpitalna 22, 34-2OO Sucha Beskidzka, woj. malopotskie,
pahstwo Polska, tel. +48338723111, e-matlzozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723ll1.
Adres strony intemetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl

1,2) RODZA' ZAHAWIATACEGOT
Inny: Samodzielny Publlqny Zaklad Opieki 2drowotnej

SEKCJA U: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

U,1) 6zwE nadanr zlm6wieniu plzez ramawi.jQcego:
Dostawa iarzyn i owoc6w

Numer referencyjnyoe:e/l do4.c?y)r
zoz.v.0r0lDzPl78lt9

U.2) Rodz.j zam6wi.nl.!
Dostawy

U.3) Kr6t*i opis przedmlotu zam6wieni. (fiiel(os., ?atreq rcdaAr l /oji dostaw, iJst/g /ub,.otdt budo'tidnych tub okreqenie
zapottzefutr/ania i wyrndgad ) a w przypadku partnerstwa lnnowacyjnego - okr€alenie t.potflGbowania na lnnowacyjny produkt,
udugq lub roboty budowl.ne:

Pzedmiotem zam6wlenla iest dostawa Jarzyn i owoc6w. Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr la do SIWZ
II.4) Informacja o czead.ch zam6wl€nia!
zam6wlenie bylo podrl€lone na eQJ.l:

nle
tI.5) Gl6wny kod CPV: 03200000-3

SEKCIA UI: PROCEDURA

rrt.1) TRYB uDzrELEr{u zlr6wrrnn
Pnetarg nieograflicony

Ul.2) Ogloszenie doty.zy zakoicuenla dynamienego systemu zakup6w
nie

IlI.3) lnforfi acje dodat <owe:

SEKCJA IVI UDZIELENIE ZAM6WIENIA

Iv.t) DATA uDztELENrl zai{6wtt rl: zolrr/zotg
Iv.2) crlkowit w.rtoJ{ z.m6wienia

WartoS6 ber vAT 111127.53
Walut

IV.3) ItlFORlr{ACrE O OFERTACH
Li@ba otrzymanych ofert: 1

lieba otrzymanych ofert od malych lgrednlch przedsiebiorstw: 1

lieba otrzymanych ofert od wykonawc6w z lnnych paistw czlonkowskich Unii Europejskieji 0
laczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z paistw niebedqcych elonkami Ljnii Europejskiej: 0
li@ba ofert otrzymanych droqq elektronic2nQ: 0

IV.4) LICZBA ODRiZUCO'{YCH OFERT: 0
rv.5) NAzwA t ADREs wvxottlwcy, rr6nruu uozlrtoro zln6wlrrn

Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegajEcym siq o udzieleniel
nie

Nanva wykonawcy: PrzedslQbiorstwo llandlowo-Ugugowe Wojciech Krasucki
Emailwykonawcy:
Adres poetowy: Stryszawa 239b
Kod poetowy: 34-205
Maejscowoaar Stryszawa
KraJ/woj. : malopolskle
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Wykonawca iest malym/6rednim pnedsiqbiorcq:
nie
Wykonawca pochodzi z innego paistwa czlonkowskrego Unii Europejskiel:
nie
Wykonawcn podrodzi z innego paisb{a nie bqdQcego czlonklern Unii Europejskiej:
nie

ry.G) r FoRHAcra o cEr{rE wyaRAr{EJ oFrnrvT unroScr awaRTEJ utrtowy oRAz o oFERTACH z aJfltrsz.q r
ajwYrszA cErA/ KoszrEi,r

Cena wybranej oferty/wartoac umowy 86983.00
Oferta z na.iniiszA cenE/kosztem 86983.00
oferta z naiwy2szq cenq/koetem 86983,00
Waluta:

IV.7) lnfonnacjc na tamat podwykonaw5ttya
wykonawcn przewiduie powieeenie wykonania aEki zam6wienia podwykona,a/c/podwykonawcom
nie

Warto(a lub procentowa czq36 zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dod.tkow€r

tv,9) uzasaDl{rEt{rE uDztELE rA zat{6wrEt{IA w rRysrE flEcocracrr BEz ocroszE tA, zaM6wrE rA z woLr{EJ REKr
ALBO ZAPYTAI{IA O CENE

IV.9.1) Podstawr pr.wna
Postqpowanie prowadzone .jest w tryble na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uz.s.dnl€nl. wyboru Eybu
Naleiy podaa uzasadnienie faktyczne i pcwne wyboru trybu oraz wyja6nia, dlac?ego udzielenie zamdwienia je* zgodne z pzepisami

Druku.i
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