
30.06.2020

SEKc)A I: ZAMAWIAJACY

I.1) AZWA I ADRES:
Zespd{ Opieki Zdrowotnej, KDowy numer idenMkacyjny 000304a1500000, ul. ul, Szpitalna 22, 14-200 Sucha 8€skldzka, woi. maiopolskle,
paisovo Polska, tel. +48338723111, e-nail zozsuchab€skldzka@wp.pl, fak +480338723111.
Adres strony lnternetowej (u )r w.zozsudBb€sKdzka.pl

I.2) TOOZA' ZAHAWT^JACECO:
Inny: Samodzielny publiczny zaklad opieki Zdrowobej

SEXc'A It: PRZEDMTOT ZIM6WIEI{IA

Zaml€3ze.nl. oclo3r.nh:

Oglor:eni6 dotydyl
uam6wienia publc?nego

Zrm6wlenlG doty.zy pror.ktu lub progr.mu w3p6mnanrowrnego z. ircdk6w UniiEurop.rsklc,

Z.m6wlenlc bylo pr,.dfilotem oglosz.nl. w Aiubtyni. Zsm6wleh Publlczrych:

Numer oglos2enii: 53330GN'2020
Oglotacnic o zmlani. olloszlni. .ost lo z.mi.s.eon. w aiul.tyni€ Zlm6wici Publienych:

u.1) .zw! nad.n! z.m6wl.nlu ptz.z z.m.wl.itc.go:
Dosta\aa aMul6w spoiyweydr

llum.r r.ta.nctlnv jezeli dotyey):
zoz.v .otolDzPl20l20

u,2) Rodz!, z!m6wl.nl.:

II.3) Xr6ttl opl. pircdmloE z.m6wLnla (wielkdk, zakret, rodzal i ibii dostaw, uslug lub robdt budowlanycn tub okEiEnte
2apotrzebowanla i wynagal /a w przypadku p.rtn66twa lnnowacyjnego - okreslenlc rapotzobowa[la na hnowlcrny produkt,
uCugt lub roboty budowl.n.:

2.1. Paedmiotem zam6wienia jest donawa aMuld,w spoiyrlczych. Szczegoloyvy opis ptzedmiotu zam6wi€nra zawieB zalQcznik nr la do
SIWZ (pakiety od r-10): Pakiet nr 1- artYkuty spozywcze ipaetwory Pakiet nr 2 - slodycze Paki€t nr 3 - napoje Pakiet nra - il,rnoaa dla
dzecilniemowlqtPakietnr5-jajkaPakietnr6-dr6bPakletnr7-pleearkiPakietnr8-mi$oiwidlinyPakietnr9-piea}toPakietnr10

[.4) thtbrm.cja o .zqilr.h am6ulcnl.:
Zlm6wlcnle bylo podrlelon. n. eqacl:

It.5) Gl6wny Kod cPv: 1s800000-6

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAI\,4OWIENIA

Ogloszenie nr 510114901'N-2020 z dnia 30-06-2020 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa artykul6w spoiywczych

OGTOSZENIE O UDZIELENIU ZAM6WIENIA - Dostawy

Dodlttow€ korly CPV: 15842100-1, 15842222-0, 15320000-0, 15500000-3, 03142500-3, 15112000-6, 15111500-0, 03221250{,
15119000-5, 15111135-0, 15131135'0, 15810000-9, 15331170-9

SEKCJA III: PROCEoURA

IIt.1) TRYA UDZIELEIITA Z M6WIETit^
Pr?etarg nieogran aony

Itt.2) Oglot:enic doty.zy zlkoiczenl. dyn.mlcnego ryrt6mu zrkup6w

ut,3) Inlorm.cie dod.tkow.:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM6WIENIA

czESC xR: r ti^zw^: ea{et nr I
ry.l) DAT UDZIELENIA Z MOWIENIA: 30/06/2020
Iv.2) Calkowita w.rtoit zrm6wi€nl.

w.rto6t b€z vAT 115450.00

IV.3) tItfORMACIE O OFERTACH
Liaba otr2ymanych ofe(: 3

lieba ot?ymany.h orert od malych I ircdnicn pr2edsiqbiolsM: 2
li.zba otzymanych ofert od vvykonawcdw z iinych pa stw c-zlonkowskich Unl EuroPejsklel: 0
li(zba otrrymanych ofen od srykonawcdw z panstw niebqdqqcn donk mi Unii Europejsklej: 0

lic2ba ofert otrzymanych drogi €lekvoniehE: 0
IV.4) LICZAA OORZUCOIIYCII OFERr: 0
w.5i N^zwa r AoREs wyxor{Awcy, l(TOREltu uDzrEloro zaM6wrENta

zam6$rienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegajqcym si( o udzielene:

Nazwa wykonawcl: PPHU Polaris l,4algoEata Gruszey ska

Adres poetowy: ul. Zolnierst 20a
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowosa: Kalisz
Kraj/woj.r wielkopolstje

wykonawca jesl matm/6Gdnim pa edsi(biorci I

Wykonawcn po{hodzi z innego paistwa czlonkowskiego Unii Eurcpejski€j:

Wykonawca pododzi z innego paistwa nie bedEcego alonkiem Unii Europejski€jl

rv.6) It{fotitAcJ  o cE rE WYBRAIiEJ oEERTY,/ WARTOSCI ZAWARTEI UMOWY ORAiZ O OFERTACH Z NAJiaTSZA t
irAJwrrsz^ cEri^/ xosatir

c.n. wybr.n€l ofcrty/wlrtoai umowy 13179!.83
oferta z najnl2szi cen4/kosrtem 133791.83

httpsJ/bzp. uzp.gov.pl/ZP403lPteviewlcf744275-73014166-a72c-a|lde4e6216a 1t6



30.06.2020 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

ofefta z najwy25za cenq/kosztem 203873.06

IV.7) Info.mlcle na t m.t podwykonawtr,rt
Wykonawe pnewldule powienenie wykonania cre&l zamdwienla podwykonawcy/podwykonawcom

Wadoai lub prccentowa cuq* rahdwienia,laka zostanie powierzona podwykonawq lub podwykonawcomi
IV.a) Inform.de dod*kowe:

czqSt NRr 2 t{azwA: Pa(et n- 2
w.1) DArA UDZIELEI{I ZATOWIET{IA: 10/05/2020
IV.2) Calkowlt warto3t zam6wl.nh

w.rtoad b.z va't 48470.00

rv.3) rnroRi{actE o oFERTACH
Lic2ba otrrymanych ofert: 1

lic?ba otrrymanych ofed od match i arednich przedslqbio.stw: 1

lic?ba otrrymanych olert od wykonawoiw r innFh pa6stw czlonkowsrrd Unii Europejskleji 0
lic?ba otrryflanych olen od wykonawdiw z pa stw niebedecych czlonkamiUniiEuop€jsktel: 0
lic?ba ofed otr2ymanych drcgE elekt onidnqr 0

lv.a) ucza^ oDRjtucoiYcS ofERT: 0
lv.s) n zwa r ADRES wYxoi^wcY, KrdiEiru uDa:t-ot{o zait6wlE ta

Zam6wienie zostalo udzielone wykonavlcom wsp6lnie ubiegatQcyrn sie o ldzielenie:

Nazw. wykonawcyr F rma Wielobranlowa Sutyw sp. zo,o

Adrcs po<ztowy: ul. nad SkawE 4
Kod poczto\dy: 3+200
Miejscowo6.r Sucha B€skld2ka
KEj/woj.:dalopolskle

Wykonawcn Jen marym/{rednim ptz edsiQblorce I

wykonawci pochodli z innego p.6stwa c2l,onkowskieEo Uiii Eurcp€lsktej:

Wykonawca pochodriz innego paistwa nie bedqcego (:lonki€m UniiELlopejskiejl

ry.5) lr{F,oRHACtA O CEitE WYCRAITEI OflRTy/ WARTOSCI ZAWARTtit UtrtOWy OR/UZ O OFERTACT{ Z NArIiIiSZ I
arwYrsz^ cEiA/xoszrEM

C.na wybrrn.i ot rty/rvartoa{ umowy 55105.68
oferta z najrits2a cenA/kosztem 55105.68
Ofe(a 2 najwyisza cenA/kosztem 55105.58

IV.7) lnfo.naaic na tem.t podwytonawltua
Wykonawc. paewiduje powieaenie wykonania c:gii zam&^iienia podwykonawcy/podwykonawmm

Wartoif lub pro.entowa (?qi. ramdwienia, jaka zostanie powier2on6 podwykonawcy tub podw)*oniw€om
lV,8) lnform.cre dodltkowe:

czESC xR: 3 t{AzwA: paket nr J
IV.l) DAT UOZI:LEI{IA Z ItloW:EIUA: 30/06/2020
IV.2) CCkowlt wartoat z.m6wl.nl.

W.io6a b€z VAT 26403.80

IV.3) II{FORJaAC|C O OFERTACX
Ll.zba otEymanych ofet: 2

licrba otrzymanych ofert od match I irednlch pzedsiqbiorstw: 1
liczba otnyhanych ofert od wykonawc5w r innych p.istw crl,onkowrlich Unii Europejskiej: O
llcrba oFryrhanych ofe( od wykonawcow z p.istw niebgqcych czicnkahi Un[ Europ€jskjejr 0
liczba ofert otrzymanych drcgi el€ktronlczn4: 0

IV.4) UC,BA ODRZUCOT{YCH OFERT: 0
IV.s) NAZWA I ADRIS WYXOT{AWCY, rT6RErU UDZELOITO ZAM6WIE|IIA

zam6wienie 2ostalo udzielone wykonawcom wsdlnie ubiegaje.ym siq o udneknie:

Nazwa yvykomrvEy: l'4akro Cash and c.arry Polska SA

Adres pootowyr Ai, Knkoyvska 51
xod podowy: 02-183
Miejscowosar W.6zawa
&aYwoj.rmazowiec{e

Wykona\rcn jest marm/{rednlm pnedsieblorca:

Wykonawc. pochodzi z innego paistwa alonkowskiego Unii Euop€jskiej:

Wykonawca pochodzi z innego paistwa ni€ bedqc€go czlonkiem Unii Europ€jskieli

lv-,g-l _r!19!i!1!l-a.9 cErq! wyBnat{E) oFrRry,/ waRroscr zaw^RrEt uMowy oRrz o oFERTACH z it^J riszA t
AJWY;ZSZA CE A/XOSZTEiI

C.na ryybr.nc, ot€rty/wa(oaa lmos,y 33102.91
Oferta z najniisz4 c€nq/kosztem 33102.91
Oferta , najwyiszq ceno/kosztem 33179.55

lv.7) lnfomE rc na tGd.t podwYl(onaw'tw.
wykoMw.. pr2ewidule powieienie wykonanta e95ci zam6wienla podMonawcy/podwykonaw€om

_. lvanoSa lub pro.enrowi c?gt 2ahfidenc, Jaka lostanie powir2ona podwykonawcy tub podwytonawaom
IV.a) Infonn.cle dodrtlo*e:

czlat NR: 4 Azwa: p.klet nr 4
Postepowanie / czq6t rodtalo uniewa2nione

Nalezy podaa podstawq i prayczynQ untewa2nienia postqpowanial
Postepowanle w w/w pakiecie zostalo unlewatnione na podstawie art, 93 ust. 1 pl(. I ustawy Prawo zam6wiei Frblicanych - nie wplyneta :Edna

czqsc NR: s
IV,1) DATA UDZIELENIA ZAM6WTENTA: 30/06/2020
Iv.2) C.lkowlta wartoaa ram6wlcnl.
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30.06.2020 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Werto(a be, V T 45000

rv,3) t roRMActE o oFERT CIi
Lrczba otrrymanycn ofert: 3

liczba otrzymanych ofert oa match i arcdn ch ptz€dsiqbiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert oi wykonawc6y/ z innych paflstw czl,onkor/vskich Unil Europejskiej: 0
liczba otrrymanych ofed od wylonawcotf z paistw niekdicydr czlonk mi Un i Europejskej: 0
liczba ofert otalrnanych drcgi el€ktrcnleflir 0

lv.4) LICZBA ODRZUCOT{YCH OFERT: 0
ry.5) t{azw^ I aDRES WYXOT{AWCY, XToREHU UDZIELOTTO ZAHOWIENIA

Zam6wienie zostalo udzielone wytonawmm wspolnie ubieg.jecy,n sie o udzi€leni€:

wykonawo Fn malm/ar.ednim puedsiqbiorce:

wykonawca pochodzi z innego paistwa crlonkowskiego Un i Europejskiej:

llytona*(a pododzi r innego painwa nie bldecego czlonKem Unii Europelskiejl

IV.6} TNFORMAC,A O CENTE WYBRAI{EJ OFERTY/ WARTOE€I Z WARIEJ UMOWY ORA,! O OFERTACII Z NA,lldSZA I
NAJivrisz^ cEtA/xoszrEr{

C.n. wyb'rnli otlrty/w.rto# umowy 19687.s0
Oferta z najni2szq cenq/kosnem 19687.50
Ofelti z najwyiszQ cenQ/koetem 38587.50

Iv.7) lnform.cr. n. t!m.t podwykom$tw.
Wykonawca pflewldLre powierr€ni€ wykonania aqid zam6wienia pod\trykonawcy/podsYkonawcom

wafto.ia lub procentowa c2eia zam6wie.E,laka zostanie powierlona podwykon.wcy lub podwlkonawcom
Iv.8) Inform.cje dod.tkowe:

cz(3t Rr 6 t{azw^: Pakiet nr 6
Iv,U DATA UDzIE[EnlA Z]AMOWIENI T 30/06/2020
w.2) C.lkowlt w.rto36 am6irl.ni.

warto*t b.z vaT 140340.00

w.3) rittoRta^cJE o orERTAol
Leba otrzymanych ofen: 2

lleba otrzymanych ofert od maiych ijrednicn przedsiebiolslw: 2
lieba otrzymanych ofert od wykonawoi z innydr panstw elonkowskidr Unil Europ€jsNiejr 0
lleba otrzynrnyct ofen od wykonaw.ow 2 panst\r niekdQcych alonkami Unii Europ€jsk€j: 0
liczba of€rt otrzymanych drcgQ elektrcnienqr 0

W.{) LlCZaA ODRZUCONYCH OFERT: 0
w.5) tl zw^ I ADR.ES WYXOT{A|YCY, TTORET4U UDzlEIOTiO Z l,tOWIEllrA

Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wspolnie ublegajEcym si( o udzieleniei

Nazwa wykonawcy: Ferma kur Nlosek Kuiniar

Adres poctowy: Ktzywada 3r3
Kod rfraowyt 32-442
r4iejscowoS.: Krzywaeka
Kraj/woj. I malopolskie

Nazwa wykonawc'yi Grupa Dmblarstn Oakpol sp

Adres pocztowy: Sorowe u!. Dluga 185
Kod poczlowy: 42-133
Miejs.owoa.: \t/eglowlce

Wykonawc: rest matlm/6rednh pr.edsiqbiorcQ:

w*onawc! pododzl z innego p.Astwa alonkowsliego Unii EuroP€lskiej:

!{ykonawca pochodziz inn€go paislwa nie bqdqcego c2lonkiem Unil EuroPeFkiej:

rv.6) IiFoRi{Acta o cEt{rE wYaRAxEJ oFCRTY/ W RTOSCI ZAWARTEJ UI'IOWY OR,UZ O OfERTACII Z XAJI{I2SZ I
AJWYi:SZA CE A/KOSZTEIT

C€,la wybr.n6, ot rty/wartoat umowy 148354,50
of€rta z naj.iiszi cenq/kosztem 148354.50
Oferta z najwyiszi cenQ/kocatem 156177.00

w.7) Infonn.q,e n. t.m.t podwykon.wdw.
wykonawca paewiduje powier2eni€ wykonania eq&i zam6wienia Podv\rykonawc'y/podwvkonavrcom

Wartoit lub procentowa czeaa zam6wieaia, jaka zostanie powienona podwYkonawq lub podwYkonawcom

Iv.a) Inform.d€ dod.tkowe:

czE36 t{R: 7 N^zwa: Paket nr 7
rv,1)DAT UDZTELEI{I Z }t6mENtAr 30/06/2020
IV,2) C.lkowlta wartoL zlm6wiGnl.

w.rtoSa ber vAT 7085.71

rv.3) lxFoRMAclE o oFERr cll
Ll.zba otrrymanYch of€rt: 3

lic2ba otrrymanych ofert od marych i arednlch ptz€dsieblorslw: 2

liczba otrrymanych ofe( od wykonawcow z innlrh pa65tw (zlonkowskich Unli Europ€Jskiejr 0

liczba otrzymanych ofe( od veykonawojw z pa6stw nlew?cych czlonkaml Unrl EurcP€Fklei: 0

lieba ofed ot_.ynanych drogq eleKrcnienii 0
IV.4) TICZBA ODFZT'COI{YCH OFERT: O

w.5i Azw  t ADRES wY(ot{AwcY, KT6REI'au uoaElol{o zaH6wlEltrA
zamdwienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubleqajQclm sie o udzlelenie:

Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Rolne Prcdukcja pieQarek Badard Stec

Adrcs po(:towyr Oslelec 102
(od poczto\ y: 3+234
Miejs.owo4t: Osiele.
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30.06.2020 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Kaj/wol.:malopolskle

wykonawca Jest matm/arcdn m p?edsleblorcq:

Wykonawca po.hod2i 2 innego pa itwa aionkowskjego Unii Eurcpejsriej:

Wykonawca pochodziz innego padstwa nie bQdEcego czlonki€m UniiEuropejskiel:

rv.6) rr{FoRtiActa o cE tE wyBRAt{El oFERTy/ w^Rlotcr zawaRTEJ uMotvy oRAz o oFERTACH z l{ArltEsz t
[AJWr2S2A CEnA/ XOSZTEtll

C.n. wybrrn l ot rtylw.rtolt umowy 7440
Ofeda z iajnirs2q cenq/kosnem 7440
Oferta z na.lvyiszA cenq/koirtem 10200

lv.7) hform.cre n. t m.t podwykonaw.tw.
Wykonawca paewiduje powlenenie wykonania c:qaci zam6wieni6 podwykonawcrhodwykonawcom

Warto6a lub pro.entowa czqat zam6wienia,laka zosrani€ powiezona podwykonawty tlrb podwykonawcom
IV.8) Informrcje dod.tkow.:

czEac NR: I iAzwa: pa{€t nr I
IV.l) DATA UOaE[Etll Z]AiIOWIE II: 10/06/2020
lV.2) Calkowlt w.rtoat zam6wlenla

waroaa b€z vaT 174983.00

rv.3) [{FoRxAcrE o ofERT cH
Liczba otrzymanych ofenr 1

liuba oo_rymanych ofe( od m.rch i (rednlch pr2edriebioEtw: I
li@ba o!_zymanych ofe( od wykonawcdw z lnnych paistw czio.kowskicn Unii Europ€Jskiejr O
liczba otrzymanych ofet od wykon.wsiw z pa6stw niebqdEcych c2tonklmt Un Europejskiej: ()

liczba ofert otrzymanych drcgq elektronienq: 0
ry.4) LIC:UEA ODR:UCOIIYCH OFERTT 0
ry.5) I{AZWA r AORES WyKOiAWCy, KI6REi|U UOZI ELO O ZAtrlOWtEtIIA

Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wspotnie ub egajEc"/m sie o udrieteniel
nie

\azwa wlkonawcyi Zaklqd miesny lgar Rysza.d B.{yk

Adres pocdowyr ul. Synra 168
Xod poetowy: 3+700

Kraywoj.:halopolskie

_. \ /artosa lub p-rccentow? czqit ,am6wienta, Jaka 2ostan e powieeona podwykonawcy tub podwykon6w@m
IV.8) tnfonnrcie dodltkowc:

czlst I{R: 9 t{azwa: paker nr 9
IV,1) DATI UOZIEIENTA zAMoWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Crkowlt wartoaa zanr6wlenta

watoat bGz vAT 132686.50

rv.3) I FORMACTE O OTERT CH
Lic2ba ot Tymanych of€n: 1

liczba otnymanych of€n od malych i Srcdnich pnedsiebiorstw: I
liczba otnymanych ofen od wykonawcow z innych parlstw cztonkowrkich Unii Eurcpejskiej: O
liczba otEymanych ofert od wykon.wcdw z paistw niebedqsych cztonkami Unii ELfoiejskii,j: O
lic?ba ofe.t otrzymanych droqa elettronianat O

ry,a) ucza^ oDFlzuco[Yct! oFERT: 0
ry.5) I{AZWA I ADRES WyKOnAWCy, TT6REMU UDZIELOT{O ZAMOWTEITIA

Zam6wienie zostalo Lrdzielone wykonawcom wsp6tnie ubiegajQcyrn sie o udrtetenie:

Wykonawci rest marm/tednlm piedsiebiorca:

Wykonawr" pododzi z inn€go paistva czlonkowskiego Unii Eurcpejskiej:

Wykonawc! pochod2i z innego paistwa nie bgq.ego atonkjem Unii Europejskiej:

lv:g-l _r!lq$! lrl g cEM! wylR^t{cj oFERry/ wARToScr zawaRTEj u}totvy ouu o ofERrAcH z r{aJridszA r
NAJWYTSZA CEriA,/ I(OSZTEM

Cen. yrybr.ne, ofcrty/rrartolt umowy 188981.10
Ofena , naJni25zE ceni/rosztem 188981.10
Ofer.a , najwyis.q cendkosaem 188981.10

W.7) Inform.cje nr t mat podwykonawstwa
W),jonawca pr2ewidule powienenie wykonanla czeScl uam6wienla pod"ykonawcy/podwykonavrcom

Nazwa wykonawcy: Mahpolska spoidzielnia handtowa WIZAN
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Legion6w 7
Xod poetowy: 3+120
tliejscowo$; Andrych6w
Kraj/woj.r malopolsk e

wyl6naw., jest matyo/jndnim pnedsi+iore:
tak
w-ykonawca pochodzl 2 lnnego pa6stwa c2lohkowskiego Unii Europejskiejl

wykomac. pododii z innego panstwa nie bedecego czlonkjem Unit Eurcp€Jskiej:

IV.6) II{fORMAOA O CEI{IE WYBnAI{EI oFERTy/ wARTOSCI ZAWARTE, UMOWy OR^jU O O;ERTACH Z XAjtIilSZA I
NAJWYTSZA CEi{A/ XOSZTEM

Cena wyb6ne, oterty/Mrtoja umowy l3952l.lz
ofeda z ..lii2sra c€na/kosztem 13952r.17
Ofena z najwyis2a cene/kosztem t39521.17

w.7) tnforrh.Er. n' t m.t podwytonawdua
lttykonawca paewiduj€ powienenie wykonania eeLi zamowienia podwykona\,rcrpodwykonaffiom

w.rto6a lub procentowa cze6a ram6wienia, Jaka zosranie powiezona podwykonawq, tub podw*on.wEom:
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IY,8) tnfom.cre dodatloree:

czq$t NR: ro NAZWA: Da(er n. r0
rv.1) DATA UDZTELE T ZAMOWIENIA: 30/06/2020
lv.2) Crlowlta trardt zam6wl.nl!

w.rtosa b.. vAr 44768.70

IV.3) tl{FORMAC}E O OFERTACH
Lizba otr.ym.nych ofet: 1

lieba otszym.nycn oled od march i Srcdnich przedsiebioEtw: I
liczba otrzymanych ofe( od wykonawcdw z innych paistw (ztonkowskch Unii Europejskiejr O

liczba otrzymanych ofe( od wykonawcow z pa6stw niekdEqch elonkami Unii Eurcp€jskieji 0
liczba ofe( otraymanych drogE elektronienii 0

IV,4) UCIBA ODRZUCO]{YCX OFERTT 0
ry.5) I{AZWA I ADRES WYI(ONAWCY. kTOREl,tU UDZrILONO ZAM6WTELIA

Zam6wienie zostalo udrlelone wykon.wcom wsp6lnie ubiegajq.ym sie o ud2lelenle:

Nazwa vvykonawcy: PPBU Babla G6la Stanklaw Slwiec

Adres poqtovry: ZarcJa !579
Kod poatowy: 3+222
[liejscowo{{i Zawoja
Klaj/woj,: malopolskle

wykonawcn Jest matym/+ednim pn€dtebiorct i

tk
Wykonawca pochodz 2 lnnego pahslwa czlonkowski€go Unil Europelskiejl

wykonawca po.io<lzr 2 hnego panstwa nie bldicego slonu€m unii Europ€jskiej:

IV.6) T FORMACJA O CEtltE WYIRAI{EJ OFERTY/ W RIOSCI ZAWARTE: UiIOWY OR iZ O OEERTACH Z NAJNI2SZA I
nAJWYTSZA CEirA/ XOSZTEiT

C.nr wyb?.ne, ot rty/wartoSt uhowy 4986,4.29
Ofert z najn[s2q cen kosztem 498&1.29
Oferta z nalwyisza cenq/ko*tem 498f4 29

IV.7) lnform.cj. n. t m.t podwykonrw.tw.
W*onawaa prlewiduje powienenie wykonania czqij ram6wienia podwykonawcl/podwykonawcofi

WanoSa lub prccentowa c.e6a zam6wieiia, jaka zostanle pow ezona pdwykonawq lub podvrykonnwcomi
Iv.8) lnform.de dod.tkow!:

IV.9) UZASADIIIEI{IE UDAELENI  ZAMOWTENIA W TRYBIE I{EGOCIACII BEZ OGIOSZENIA ZAM6WIENIA Z WOLNE] REXI
ALBO ZAPYIAT{IA O CEI{E

IV.9.1) Podrt w! prlwn!
Postqpo\4anie prowadzone jest w trybie na podstawie aft. lstawy Pzp.

ry.9.2) Ut ..dnl6nlc wyboru t ybu
Naleiy pod.a uzasadnienie taktycre i prawne v,rybonr Eybu oraz wyja6nia, dlaeego udzEleni€ zamdwienia jest 2godne z prreplsami.
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