
OGI,OSZENIE O UDZIELENIU ZAM6WI PNIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEXCJA Il: PRZEDMIOT zAMOWIENIA

Dodattowe kody CPV: 22100000 0

SEKCJA III: PROCEDURA

Zamlcsz(lanl€ oglo3t€nia:

Ollo3zenl. doty.zy:
zamdr/vienia flrbliczn€o

Zam6wi€nl€ dotyczy pror.ktu lub programu wsp6mnan.owan€Oo.€ Jrodk6w Unll Eu.opei.klei

Zam6wl.nl. bylo prr€dmlotem oelio.:.nla x, tiul6tynl. Zam6wiei Publlcznych:
tak
Numer oqlosz€nia: 521255-N-2020

Og,los€nl. o anl.nlc oglo.:€trl. :ort lo z.ml€..eon w Bluletynl. Z.m6wlc,r Publl.znych:

Ogloszenie nr 5!0074049-N-2020 2 dnia 30,0{-2020 r.

Z€sp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa drgk6w

octoszENIE o uDzrrletru zlt,t6wrENIA - Dostawy

https://bzp. uzp.gov. pUZP403 /Preview /e207 84ca-a434-41f2-8809 .

Ll) AZW I ADRESI
zesp6l Opiekizdmw@lej, &ajowy numer ldenMkacylny 000304415000m, ul. ul. Szpitalna 22, 34-2m Suda B€skrd*a, wsj. malopol*ie,
pahstwo Polska. tel. +48338723!11, e-mail zozsudab€skrdzka@wp.pl, taks +{80338723111.
Adres strony lntemetowej (url)r ww.zozsudEb€skldzka.pl

r.2) ROOZAJ ZAi{AWn ACEGO:
Innyr Samodzielny publiczny zaklad oplekl Zdrowohel

u.U iazwa nad.na z.m6wlcniu prz€r z.m.wiaiqc.9o:

um€r r€f6rcncyrnyaii€ae// dotE )r
zoz.v .0r0lozPlt6l20

It.z) Rodza, am6wienla:

lI.3) (r6tld opb pr.6dmlotu zam6wllnh fll,b/to(, zat^r lDda, i /]bJC @staw, usftO /rrb n6t Arct)wlanyth lh oktedleth
:@rrebokn,A / r,'iagdi ). w pr.rpadku partnersty. lnnow.cyin go - ob€ll€nie :.poE €5ow.nh na lnnow.qiny produkl
u.tuge lub rototy budowlan.:

Paedmiotem zardtdienh sA drukl wg zalqaoiych wzo.6w, ckrc{lonych w z.}+mikachr Pakiet nr l' drukl gl6wne , Paklet nr 2 - papler
flmowy, drukl kolorcwe, Pakiet ff 3 - biuletyn, Pakiet nr 4 - recepty.

tl.tl) Inloiiaqra o eqaclaah aam6wl6nlai
zam6wl.nl. bylo podn.hn na dCd:

tak
u.5) 6l6wn! xod Cry: 2200ocOG0

SEKCJA IVI UDZIELENIE ZAM6WIENIA

czEit R: I azwa: Pak€t n, r
rv.l) oar^ uDzrELEr{tA ZAMOWIE tA! 30/04/2020
IV.2) Crfiotlta w.rtoat am6\rrl.nL

wartoga b€: vaT 25965.60

IV.3) II{FORI|IAC,E O OTERT CH
Ueb. otr.ymanyd' oae.t: 3

llczba otrrymanych ofe( od malycn I 9ednkn przedskbiorsM: 3
liczba oFzymanydr ot6rt od wykorEw€6w z inny€h pafistw aknkowski(i Unii Europejskiejr 0
licr. otr2ymanych ofert od wykonawc6w: panstw nlebQdQcych czlonkamlunll Europejskiej: 0
lida ok oFzymanych droqq elekuonieni: 0

tV.4) LICZBA ODIZUCOITYCH OFERT: 0
rv.sl xrzwe r eon:s wv(oxlwcy, fioaEitu uDaE[oro zar6wlErt

Zam6w€nie zostalo udzielone wykonawcDm wsp6lnie ubiegajqcym sie o udzreleniel

rtt,t) TRya uDzrELEItr za[6wlE rA
Pz etarg nie€granieofly

ut.2) oglotr.nl. dotyczy Dko6cz.ni. dyBmlan{o ry6temu akup6w

lII.3) lnforma.rc dod.ttow6:

Nazwa wyko.Ewcy: PPiU DRUK Ptots Lewldl

Adres pocrtor,ry: ul. Pnasnyska 11 lok. U1B
Kod p@towy: 01-756
MleJscowoSa: Warszawa
raylvoj.r n'.zowiedle

WytonaBc Jest malym/jrcdnim prz€dskbiorEq:

tak
wyko.awca poahod2l 2 lnnego pa6n'ra elonkowsllego Unll Eurcpejsklej:
nie
Wykonawca @rodul z innego paistwa nle bedqCego czlonkian Unli Euopejskiej:

rv,6) rNFoRlracrA o cE rc wyaRArEJ oFERTy/ waRToscr zawaRrEJ urowy oR z o oFERT cH z AJ IlszA t
xAJwYrsz cEnvKoszrEr

CGna wybr.n.j ot€rty/w.rtoa{ umowy 35414.78
ofertn z najni25zq cenq/k6:tem 3541a.78
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OCLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWTENIA

Warto6a lub pro.eftowa cz*a zam6wienia/ Jaka 2oslanie powlerlona podwykooawcy lub podwykoiawcom
IV.8) Infomacre dodatfiowc:

czllt t{R:2 l{azwA: Dariet 11 2
ry.1) OArA UOZTELEnIA ZlAH6WIENIA: l0/04/2020
IV.2) Calkowlta wartoaa ram6wlenla

wartoSt b€z vaT 11140

IV.3) Il{ FORIIIACI€ O OFERTACH
Liczba otPymanych ofert: 3

lic2ba otrzymanych ofert od malydr tSredntch ptzedsiebtorstw: 3
li{2ba otnymanych ofenod wykonawcdw z innycn paistw czlonkorslth Unii Eurcpejskiej: 0
licda otr4manych oturt od vJykonawc6w z pafistw ntebedAc.ych cztontaml Unli Europelskieji O

licia ofert oErymanych droqa eEtnoniana: 0
ry..) LTCZEA ODRZUCOTiYCH OFERT:0
lv.s) IAZWA I AORES WYKOXAWCY, KTdREMU UDZIE|OtO ZAM6WIENTA

Znm6wienie zonalo udzielone wykonarrcorn wsp6lnie ubiegalQqm srq o udzietenie:

Oferta z najwyzszq cenq/k6ztem 90257.40

Iv.r) hfo.rrllciG na t nat podwykonawtra
Wykonawca p?ewEuJe powEnenle wykonanla czQa.l 2am6wlenia podwykmawcy/podwytonawcom

Nazwa wykoflnwcy: Abakus Tomar Brzakala

Adres pocztowy: ul, Perlirra 7
Kod p@towy: 55-2CO
MieJsco\iosa: Olawa
tuarrcl.: dolno6hkle

Nazwa wykonawcy: ,'bakus TooEsz Brzekala

Mres poetowyi ul. Perlowa 7
Kod pocztowyi 55-200

KlaYwoj. : dolno6lEskle

https:/,&zp.uzp.gov.pl/2P403/Preview/e20784ca-a434-4 I f2-8809..

wykonawci Jest malym/srednlm przedsieblorc4:
iak
Wykonawca podlodzi z innego paAstwa czlonkowskiego Unit Eurcp€lskiell
nie
Wykonawca @Dd2i . innego pafistwa nre bedEcego c2knklem Unii Europ€jskiel:

rv.6) UtfoRilacJ^ o GE IE wyaR^ EJ oFERTy/ wARToScI zawARTEi ut{owy oRrz o ofEi.r^cH z xaj ri5zA r
i{AJwYrszA cENUxoszrEM

C.rla wybr.n.., of€rty/warda unrowv 15137.60
Oferta z nalnlisza c€na/kGnem 16137.60
Oka z nalwy2s?a cena/kcztem 30495.39

rV.7) tnfo.m.ci. n. t mat podwykonawrtw.
Wyko.awca przewkluje powierzenie wylonanh eeScizanr6t ienia podwyto.lawcy/@wykonawcom

cztSC xR: 3 nAzwa: pakiet nr j
rv.1) Dlr uozrE!EiIA zAl,l6wrEfltA: 3ol04/2020
IV.2) Calkowlta wartold zam6wlenla

Warto6a bc: VAT 2,100

IV.3) rllfoRl.l^clE O OTERT CH
Liczba otrrymanych ofertt 3

lic2ba otrrymanych ofert od malych i 6rednich prredsiebiors$/: 3
liabaoEzymanychofertodwytonawcrwzinnyc,lrpaistwc2lonkowskichUnlEurcpejskiej:0
licaa oEymanych ofen od wykooawc6w 2 par4stw n€*dqcych czlonkaml Unii Eurogelskiej: 0
llczba ofert otr2ymanych droge el€ktronicznqr 0

ry.{) LrczBA ooR:zucot{YcH ofERT: 0
ry.s) r{azwA I aoREs wyxonawcy, Kr6REi.tu uDzrELo oz M6WIE rA

Zarndwienle zo$alo LrdrielorE wykonawcom wspdlnie ubiegajqcym sle o udrieten€:
nie

wytonawo jest malyh/lrednim pnedsiebo.q:
tak
Wytonaw@ pododziz innego paristwa crLrkowskiego Unii Eurcpejskiej:

l ,ykor'awG podrodzi z inn€go paistwa nre bQdE ego etontiem Unii Eurcpeiski€l:

ry.6) IlrFoRfiac,^ o cEirE WYBRATEJ oFERTy/ wlRToScr zawARTE ul.lotyy oRtz o oFERTACH z AJir2szA r
[AJwrrsza cE A,/KoszrEM

Cem wybrana, oferty/wa.to6a unDwy 3148
OM z naJnizsze cenq/kos2ten 3148
OtuIta , nalw125:q cenq/kosztem 5904

IV.7) lntorm.ql€ n! t€mat podrykonaw*wa
W*onaw@ prrewijuj€ powa'nenie wykon6nia ee&i zam6wrenE podwykonawcy/podwykomwcorn

wanost lub prcaentowa @est zam6wienia, jaka zostanie powiezona podwykonawcy lub pcdwyko.awcorn
IV.8) Infonn.ci€ dod.tlower

cz$C NR: a AzwAr paklet nr4
Iv.l) DATA uoztElErll^ zar{6wrE tA: 30/0al2ozo
tV.2) Calkowlta w.rto3t zam6wienla

Wardt b€: VAT 3840
waluta PlN

IV.3) !|IFORI.IACJE O OFERT CH

223 2020-04-30.06:46

WartcEa lub pro.entowa ee{t zarndwienia, laka 2ostanle powlerzona podwykonawcy tub podwykonawcom:
IV.8) Informacj. dodatlowGl



oGLoSzENIE o uDzrELENru zAM6wtElra

Lioba ofzymanych ofertr 3

lk ba oEzyrnanych ole.t od matcn i{rEdn'ch pEedsEbiorstw: 3
liczb. oEzymanycn ofert od wykonaM6w z innych p. stw elonkowskicn Unti Eurcpejsktej: O

lizb. oEzymanydr ofert od wykonawc6w z pa6stw nlebedacydr cztonkamlUnii Euopejskiej: O

lkzba ofed otrzymanych drcgq ehktroniczne: 0
w.4) Lrczt^ oDR:zucot{YcH oFERT: 0
Iv.s) xazw^ r ADRES wyxo 

^wcy, 
KT6REMU uozrElo o zrM6wrE IA

7im6lvienle zostalo udzielo.le wylona$io.n wspdlnie ubiegajqcym srq o ud2lelenie:

Drukuj

Wykonawca jest malym/Srednim pr2edshblo(A:

Wykonawca pododzi z innego paistwa alonkowskl€{o Unll Europ€lskl€j:
nie
Wykonawca podrodzl . innego pan$wa nie bedEcego elonkiem Unii Europ€Jskiej:

rv.6) ItFoRMAcTA o cENrE wyBRAt{:J oFEtw/ waRroScr zawARrEJ uMowy oaaz o oFERT GH z iAJt{I2szA t
nAJwYrszA cEllUKoszrEr.a

C.n. wybran.l otGrtr/vr.rtoaa umowy 4059
Ofefta z nalni&Q cenrkoEztem 4059
Ofena z najwy2eQ cen4,/toslem 5223.80

IV.7) tntormecra na tamat podwykonawdwa
Wykonawca pruewldLJe powierenle wykonania eqklzamdwienia podwykonawcy/podwykonawconr

Wartosa lub prccentowa c2e5t ,an6$ienia, Jak zostanle powrerzona podsykoiawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Inform.d6 dod.tkow.l

Iv.9) uz.AsADNrEr{rE uozrELErirA za[6wlENtA w TRYBIE NEGocJAcJt BEz ocroszENra. z H6wtENIA z woLNEJ REKr
ALBO ZAPYTANIA O CEI{E

Na2wa wykonawclr Abakus Tornasz Brz4kala

Mres poetowy: ul, Perlovra 7
Kod poetowy: 55-200

Klay'woj.:dolno6hsrie

1v.9.1) Podrbwa p6wn.
PGt{powanle prowadzon€ jest w tsybi€ na podstawi€ art, ustawy 14,

IV.9.2) Uasadnl6nl6 wyboru trybu
Naldy podat uzaednf,,n€ faktyene i pGwne wybqu uybu ol?2 wylalnit, dheego udzielenie zam6wienia jest zgdne z przegisami

https:/,bzp. uzp. gov .pVZP403 lPreyiew /e207 84ca-a43 4-41f2-8809 . .
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