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Ogloszenie nr 510242973-N-2019 z dnia 13-11-2019 r

Zesp6l Opieki Zdrowotneji Dostawa material5w do zabieg6w oftopedycznych

oGtoszENIE o UDZIELENIU ZAM6WIENIA - Dostawy

Zamieszczanle ogloszenia!
obowiQzkowe

Ogloszenle dotyeyi
zam6wienia publiqneqo

Zam6wienie dotyey prcjeltu lub programu wsprS,lfinansowanego ze irodk6w Unii Europeiskiej
nie

Zam6wienie bylo pfledmiotem ogloszenia w Bluletynie Zamdwiei publienychl
nie

Ogloszenie o zmianie ogloszenla zostalo zamieszazone w Biuletynie Zam6wiei Publicrnych:
nie

SEKc,A I: ZAMAWIAJACY

t, l) AzwA r AoREsr
Zespol OpiekiZdrowotnej, Krajowy numer idenMkacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie,
paistwo Polska, tel. +48338723111, e-mailzozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.
Adres strony internetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl

I.2) RODZAI ZAIiTAWTAJACEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

SEKCJA III PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu praez zamawiaiqaego!
Dostawa material6w do zabiegdw ortopedyenych

I u mer referencyjny0ere, do444l).'
ZOz.010lDZPl74lt9

u,2) Rodzai zam6wienia!
Dostawy

u.3) Kr6tki opis prtedmiotu zam6wlenla (rvi'eikosd :dkes /od?ai I /o(i dostaw, os/ug /ub rc &it budodanych lub okregenie
za@taebwania i Whagal, ) a w przypadku partnerstwa innowacylnego - okreglenie zapotrrebowanla n. innowacyjny produkt,
uCugq lub roboty budowlane:

PEedmiotem zam6wienia iest dostawa materialow do zabieg6w ortopedyenych. Szczegolowy opis peedmiotu zam6wienia zawiera zalEcznik
nr 1a do speMkacji

II.4) tnformaqja o .2Q6ciach zam6wienia:
zam6wienie bylo podzielone na eQJci:

ni€
IL5) Gl6wny Kod CPVr 33183100-7

Dodatkowe kody CPV! 33697110-6

SEKcJA UI: PROCEDURA

rrr.1) TRYB UDzTELENTA zAM6wIE tA
Przetarq nieogranic:ony

IU.2) Oglosrenie dotyey zakoiczenia dynamicznego systemu zakup6w
nie

IU,3) Informacj€ dod.tkowe:

SEKC'A IV: UDZIELENIE ZAM6WIENIA

rv.1) DATA uDzrELEr{n zlm6wrrtrlr r:7rr7zors
IV.2) Calkowita wartoaa zamdwienia

Wartoaa bez VAT 144396.00
weluta pLN

IV.3) INFORMAOE O OFERTACH
Li@ba otrzymanych ofert: 1

li@ba otrzymanych ofert od malych i 6rednich przedsiQbiorstwt 1
lieba otrzymanych ofert od wykonawc6w z innych pahstw c2lonkowskich Unii Europejskiej: 0
lieba otrrymanych ofert od wykonawc6w z paristw niebedqcych czlonkami Unii Europejskiej: 0
lieba ofert otrzymanych drogq elektronicznql 0

IV.4) LICZEA ODR;ZUCONYCH OFERT! 0
rv.s) NAzwA t ADRES wvxor'rlwcv, rr6ruMU uDzrELoNo zaM6wrENrA

Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lni€ ubiegajQcym siQ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcyl Higmet Poland s.c
Emailwykonawcyl
Adres poetowy: ul. folwarczna 37
Kod po@towyr 62-081
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lvliejscowo6a: Pzeimierowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest malym/5rednim przedsiebiorcql
tak
Wykonawca pochodzi z innego paistwa czlonkowskiego Unii Europe.jskiej:
nie
Wykonawca pochodziz innego pahstwa nie bqdQcego czlonkiem Uni Europejskiej:
nie

rv.6) TNFoRMAOA O CEr{tE WYBRAI{EJ OFERTY/ WARTOsCT ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z A]NI2SZA r
NAJWY2SZA CENA/ KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartoia umowy 144396
Ofeta z najni2szE cenE/kosztem 144396
Oferta z najwy2szq cenQ/kosztem 144396
Waluta: PLN

IV.7) Infonnacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powieftenie wykonania czqici zam6wienia podwykonawcy/podwykonawaom
nie

Warto6d lub procentowa czQ6a zam6wienia, jaka zostanie powiezona podwykonawcy lub podwykonawcomi
IV.8) lnformaqe dodatkowe:

IV.9) UZASADNTE IE UDZIELEI{IA 2AM6WIEI{IA W TRYBIE NEGocJAcJI BEz octoszEI{IA, zAM6wIEI{IA z woLI{EJ REKI
AI-BO ZAPYTAI{IA O CEt{E

IV.9.1) Podstawa prawna
Postqpowanie prowadzone jest wtrybie na podstawie art, ustawy pzp.

!V.9.2) U2asadnienie wyboru Wbu
Nalezy podat uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wiaSnig dlaczego udzielenie zam6wienia jest zqodne z ptzepisami.

Drukuj
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