
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

SEKC,A l: ZAMAWIAJACY

SEKCJA II: PRZEDMIOT zAMOWIENIA

zamlesz.zani€ ogl,oszenlal

OC o3tenl€ doty.uy:
zam6wienla publiznego

zam6wionlo doryey pToiekE lub programu wsp6t lnansowanego ze lrodk6w Unii Europ.rrkl€,

z.m6wl.il. bylo p-z€dmlotsm oglos:€nia w t ul€tynl€ zamowiei Publlcunlch:

Numer oglos?enia: 569123-t{'2020
OC osr6nl€ o zhlani€ orl,oszGnla &stalo zami€szcon€ w Blul6tynie zim6wlei Publlcznych:

OgloszenE rr 510163170 N 2020, dnla lr 08.2020.

zespol Opieki Zdrowotnej: Dostawa artykul6w nabialowych

OGT,OSZENTE O UDZTELENIU ZAM6WIENIA . DostawY
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Sucna Beskldzka, wol. malopokrie,
I. 1) AZWA t ADRES:

zesp6l Opieki zdrcwotneJ, &ajorvy numer kjenb/flkacrny 00030441500000, Lrl. ul. Szpitalna 22, 34-200
paistwo Pol*a, El. +48338723111, e-mallzozsldrab€slijzka@wp.pl, faks +480338723111.
M€s stony inErneto$€l (url): www.zDzerdab€stijzta.pl

I.2) RODZAI ZAHAWIAJACEGO:
lnny: Samodziehy Publieny ?aklad Opieki zdro.iotnej

u.1) nuwa mdana zam6wl.nlu prz€z zam.wlahctgo:
oostawa adykul6w nabiakwych

raumcr r€foreicyjnyrb.i/, dobc.y)r
zoz.v.0t0lozPl59l20

II.2) Rodr., zam6wlerla:
oosta\,r.y

It.3) Xr6tkl opls przedmlotu zam6wienla (hidtoJt, ?a*tas, rod?q/ / lbJC dorhr, usnrg l/b rc6dt bldorrbrrch l./b otied/eDh
?aEDtr2E6ohan,6 I 41/Dts(Ed ) a w przypadku partrsEtwa intlow.cllnego - okre6lenl6 rapot z€bowania na lnnowacyiny produkl
uslwe lub roboty budowlan€:

2.1. Pr2edmiotem zam6wl€nia Fn dortBwE artykul6w spo2yweydr. 52cze96lo*y opis przedmiotu Emdwi!'nia awlera zala(z\lk nr 1a do
Slwzr Pakiet nr 1- artytuly nabialowe iprz€twsy Paklet nr 2 ' mleko

It.a) hiorn|acja o c2ead.ch zam6{rienh:
Zan6wl6nle bylo @ddon r|a e*d:
II.5) Gt6wny Kod CPV: 1s550000-0

Dod.tkow€ kody CPV: 15540000'0, 15530000-2, r5512000 0,03333004_0

SEKC,A Ul: PROCEDURA

ItI,1) TBYB UDZIELENIA ZAM6WIE TA
Paetarq ni€ogran ieony

uI.2) ogl,oszeni€ dotyczy rakoda:enla dynamlcrn€go syslemu zakup6w

UI.3) hfo.macje dodattowe:

SEKCJA TV: UDZIELENIE ZAM6WIENIA

czE(t R: l r{Azwa: PakEt rr 1

Iv.l) OATA UDZIELEIIII Z TOWIEiIA: 3V08/2020
Iv.2) Calkowlta wartola :am6ulenla

wartoa{ bG: v^l 1411 18.01
W.luts PLN

IV,3) lrlFORI.tACIE O OFERT CH
Li@ba ot'4manydr cfert: 1

lk2ba otrzyrnanych olert od mavdr i arednlch plz edsiqbioGtw: 1

llcba ofzyman!€h ofet od wykonawc6w z lnnych pafist elonkowsklch unllEurcpejskiej: 0
lleba ob_zymanych ohrt od wykonawc6w z pailstw ntebQdqcych elonkami Unii EurcpejskleJ: 0
llcda ofert otrzymanyd droqq €lekEonienq: 0

ry,a) LtOlaA ODRZUCOIiYCH OFERT: 0
ry.s) |{AZWA r ADRES WYXOI|AWCY, KT6REi|U UOaELOTO Z,AH6W!EI|TA

Zardlvienie zo*alo udzt€lone $tonawcom wspdlnie ubiegajq€ym sie o ud2ielene:

Nazwa wykonaw€y; OSl"l Roklg'lanka Oddzlal Wadowice

Mres poetowy: ul, Eakrego 22
Kod p@towy: 14-100
Mlejsaoso{a: Wadowte
tuar$,oj.: rnalopolskle

I z2

Wyroaawca jest malym/(lednim pz€dslebhrca:
tak
wykonawca podrodzl z lnnego pafistwa elonkowsklego Unii Europejskiejl

Wykonawca pochodzi z lnnego pa6st\4a nie b€d4.ego c2lonkien Unil Eu.op€lsklej:

tv.5) lxFoiltacl^ o cEfltE WYSRAiEJ oFERTy/ ty^RTosct zawARTE uMowY oR jz o ofERTAcS z iAJxIrSz^ r
[AJrf,Ylsz^ cEnA/Kosalrr

Con. wybranq oferty/wartGt umowy 151989.09
Oferta z najnitszq cenQ/kosztem 151989.09
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ocr-oszENrE o uDzlELENru zAM6wreNu

OferE , nalwy2szq cenE/ko6ztem 151989.09

tV.7) Ifformacje na temat podwykomwstvra
wykonawca paewldule powieEenie wykonania czescizam6wienh podwykonawcy/podwykonawcom

Wado# lub procentowa c2Eia zam6wienia, jaka zostanie powier2ona podwykonawcy lub podwykonawco.n
Iv.E) Informacie dodatkow€:

czESt NR, 2 liazwA: PakEt nr 2
tv,1) DATA UDzIELEIIIA zAMOwIEItIA: 31/08/7020
tv.2) calkowita wartoat zam6wienia

wartoaa b6z vAT 58140.00

IV.3) INfORtitACtE O OfERTACH
Lic?ba otEyrnanych ofert: 1

lic?ba ot-zymanych oiert od malydr Srednich prz€dsiebioEtw: t
liczba ot-zymanych ofet od wykonawc6w z innych pa6stw czl,onkowsktsh Unil Eulopejskiejr 0
iczba otrzymanych ofert od wykonawciw z pa stw niebedEcydr c?lonkami Un il Europejskiej r 0
icrba ofert otzymanych drogq elektmni(znq: 0

IV.4) LICZEA ODRZUCONYCH OFERT: 0
Iv.s) NAzwa I ADRES wyxo Awcy, rr6iEMU uDztElorio zaM6wIENIA

Zam6wlenie 2ostalr udzielone wykonawcom wspdlnle ubiegajQcym siQ o udzielenie:

Drukuj

Nazwa wykonawq: OSM Rokitnianka Oddzial wadowice

Adres poaztowy: ul. Batorego 22
Kod pocztowy: 34'100
llrejs.owo6t: wadowice
Kraj/woj. : mal,opolskle

Iv.9,1) Podstawa prawna
Postepowan€ prowadzone jest w trybie na podstawle art. usiawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podat uzasadnienie faktyc?ne lprawnewyboru trybu oraz wyjaSn a, dlac2ego udzielenie zam6wienialest zqodne z pzep sami

Wykonawca Jest malym/Srednim p.zedsiqbbrca:
tak
Wykonawca pododziz lnnego pafistwa czlonkowskiego Unii Eumpejskiej:

wykonawca pod'odzi z innego paristwa nle bedqEego czlonklem Unlr Eurcpelskiej:

rv.6) I{foRitAc,A o cEItIE wyBRAttEl oFERTy/ wARloicr zawaRTEl uMowy oRAz o oFERTACH z lraJNriszA t
alwYrszA cENA,tKoszrEi,r

Cena wyb6n6, oferty/wartoad umowy 61845.00
Oferta z najni2szq cenq/ko6ztem 61845.C10

Oturta z najwyilaE cen4/kosztem 61845.00

IV.7) hforftacje na t€mat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powieaenie wykonania c2elcl zam6wieira podwykonawcy/podwykonawcom

Warc6d tub procentowa czeit zam6wien a, jaka zo6tanie powieaona podwykonawc-y lub podwykonawcom:
lV.8) Informa.i€ dodad(owe:

Iv.9) uzAsaDt{IENIE UDZTELENIA za 6wrENIA w TRYBIE NEGooacJI BEz ocloszEltlA, zaM6wIENra z wot"l{EJ RqKI
ALBO ZAPYTAI{IA O CENE
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