
OOLOSZENIE O UDZIELENru ZAM6WIENIA

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Wykonywanie uslug zwiqzanych z pozysklwanlem funduszy
zewnqtrznych dla Z€spolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Besktdzkie,

oGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAt46WIENIA - Ustugi

Zamies:eanie odo.tenla:

Ogl,os:enie dotycuy:
zam6wienia publt€n€lo

Zam6wieni€ dotyczy pmr€lcu lub programu wsp6tflnan.owan€go z€ Srodt6w Unll EuropGiskioj

Zam6wleni6 bylo pr..dmlot€m odos:enla w Uulotynle Zar$wl€f Publicznych:

Ogloszenle o anl.nlr oeios:cnla rGtalo zaml€lzoon€ w Biuletynle Z.mdwlci Arbllenyct:

SEKCJA I: ZAI..IAWIAJACY

SEKC,A II: PRZEDI',tIOT ZAM6WIEt{IA

SEKCIA IU: PROCEDURA

III.1) TRYB UOZIELEIIIA ZAiI6WIEtUA
lU.2) Ogl,o5t€nl€ dotyey rakofe€nla dynamlcarGgo systemu zakup6w

nie
ul.3) lnlo.macie dod.ttow€:

SEKCJA IV: UDZIELEIiIE ZA!{6WIENIA

rv.l) D TA UDZrElElltl Z U6wlE tTA:10/1212020
Iv.z) Calkowlta w.rtold zam6wlenla

warba( bcr vAT 68769.20
Waluta PLN

IV.3) II{FORI'|ACIE O OfERTACH
ueba dzymanych ofertr 2

licda otrzymany.h ofe( od malydr I Jrednid pneds(.biorstwr 1

liczba otr41mnych ofe( od wltonaw(dw, innydr paistw Elonkov?skin Unli €urcpejskiej: 0
li:da oEyrnanyd ofert od wykonawc6vi z p.6$w nieodQcydr eionkami Unii Eulopejskreji 0
lk2ba ofert otzymanych drcsa elektsoniana: 0

w.4) LICZEA ODiZUCOI{YCH OFERT: I
rv.si NAzwa I ADRE5 wyl(ot{awcy, KI6REt'ru uDzrElono zaM6wlEt{l

Zam6wl€nie zost.lo udzlelor€ wykonaw@m wspdhie ubiegnlQcym sie o udzl€leni€l

Nazwa wykoiawq: Kamlh Zj.'ntek

Mr€s poc2towy: ul. Swlatotzyska 26
Kod pctowy: 3a-r43
MieiscD\ oit: Landoroia
Karlvoj.:m.lopotskle

I.1) IIAZWA I AORES!
ZeA6l OpbrlZdowotnej, Xrajowy numer id€nMkacrny 00030,141500000, ul. ul. Szpltalna 22,34-200 Sucha Beskld*a, woJ. nalopol*i€,
paistwo Polska. tel. +48338723111, e-marl zozsudrabestldzka@wp.pl, fdks +480338723111.
Mres stsony lntem€tori/eJ (url): www.2oz$chabeskldzka.pl

I.2) RODZ/[' ZAHIWIATACEGO:
Inny: SanlodzElny Flbll(zty Zaklad Opleki Zd6.iots1€J

https:/,6zp.uzp.gov. pl/ ZP 403 lPreview I tr e7 e3 5 a- 1 d87 -46a8 -9b6 a.

[.1) arw. nad.m :.ndwl6niu przer am.wl.hcGgo:
Wykonnvanie uruq zwlqzanydl z pozyskiwBniem tunduszy zewnetrznyd dla Zespolu Opieli ZdrowoEq w Suchel Beskklzkiej

um€r ref€r6ncylny(l€zE/i dottey,i
zoz,v.0t0 I ozq I 05 / us I 70

It.2) Rodai z.m6wl.nla:
Ustugl

U,3) Xr6tld opk pz.dmlotu Em6wierla (r,trkos(, 2at/Es, rc@A, / /:bi( dorta& {rsn{r /{/b ,obdt &r6kbn)d Ld otrejho/e
ag,fuwaib I vynli€at ) a w pr.ypadku psrttl€ritwa hnowacyinego - okrralGnh :apotr:ebo$ranla na lnnowacyjny produkt,
utlugq lub roboty bu&wlanc:

Przedmbtem am6wl€nl, jest wytdtywante usfug zwqanych z @zysU{anlem fundus?y 2ewnA!-rrych na ae(z Ze.polu Opieki Zdrcu/otn€j w
slJd€j 8€skid*iej l. Sueeg6lowy akres przedmlotu uam6wi.,nia obejmuje: 1. mdrltorowanie aktualnycn nabodw kmkuE6vr i irEdel
nnansowania p.orekt6,/J pod kAtem moakoaci pozyskania donnansowania w Emach projekt6w unijnydr, grantdw rzdo.ryd i lnnydr irffi
?ewnetsanelo llnansowanla; 2. paygotorlwanle wnlosk6w o donnansowanie prDjekt6w zgodni€ z wytycznyml I wyma$nlami ko'lkursowylni
oraz ich weMkaqa pod wzgledem fomahfn I achunkowym; 3. ob6luga procesu zawi€rania um6w o dofinansowanle pojekt6w, 4. nadz6r
nad p6widlowE realizacJQ plojekniw zgodnle z wymogami i wnioskami o doflnansowanie; 4. rczliczanie projekt6w i lch sprawozdaw(?o$; 4.
wsp6ldrlatanle , lnnyml lednost*ami olganizacll w pzygotowywaniu wniosk6w o doflnansowanl€; 5. nadz& nad Glo&lQ projeldw:
opracowaniem a w przypadko reali?acll pDjektu r6wni!2 nad je{o realladq, wskainlkaml p'odukbr i rezultBti; udzla} w spotkanlach,
prowadzenl€ korespodencll, przygotowywanie zestawiedlrykazovrejestr6w w tematadr dotyaacyd ob6lugiwanycn prol€*tdw

II.4) htoriacra o .4ldadr zam6wlenla:
zam'6wi6r o bylo podrdon na e*d:
It.5) Gl6wny l(od CPrr: 8532100C5

1 z2

\lykonaw@ lest malym/a.ednlm przedstQblorca:

w\4@nawca pochodzl 2 hnego pahstwa alontowskl€go Unll Europeisriej:

Wtonawca pododzl z innego paistlra nl€ bedqcego elonkleo Unll EuropeJsklel
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OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Drukuj

ry.5) tnFoRMACJA O CENrE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOaCT ZAWARTE' UMOWY ORrUZ O OFERTACH Z NAJN!2S?A t
I{AJWY,SzA CEIIA/ KOSZTEM

Csta wybrane, oferry/reartosa umowy s7ss6.80
oferta z najnlisza cenE/ko6ztem 57556.80
Ofeda , najwt s?a cenq/kosztem 57556.80

Iv.7) Informrcra nr t€mat podwytonawstwa
Wykonaw@ przewlluje powie?enie wykonania cre&i ,am6$/ienit podwylonawc,y/podwykonawcom
nie

WartoL lub prccentowa cze4a zam6wienia, jaka zostanie powler2ona podwykonawcy lub podwykonawcom:
Iv.8) Intormacje dodat*owel

IV,g) UZASADTIEI{IE UDaE!E rA ZAM6WTEI{IA W TRYBIE llEGOCTAqlI AEZ OGTOSZEI'III, Z M6WIENIA Z WOLNEJ REXI
ALAO ZAPYTAIIIA O CEITE

hftpsr/bzp.uzp.gov.pl/2P403/Preview/f9e7e3 5a- I d87-46a8-9b6a...

Iv.9.1) Poddawa pr.wna
Po6tepowanE prolradrone Jest w b/bie na podstawie art. ustawy Pzp.

Iv.9.2) UzasadnlGrl6 wybo.u Eybrl
Nalezy podnc uzasadnEnie faktyczne I prawne wYbo.u fybu ora: wyJahrt, dlaeego udzlelenre ?ah6^ii€nlr Jest zgodn€ z plleplsami.
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