
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

SEKCJA II ZAMAWIAJAEY

SEKCJA IIII PROCEDURA

tII.1) rRY! UDZIELEtI ZAtl6WIEnt^
Pzetarg nr€ogranlczdly

ul.2) Oglo.tGnl. dotyczy zakoiczenla dyn mlczn€oo tynemu zakup6rv

III.3) Inform.cr6 dod.ttowe:

SEKC'A IV! UDZTELEI{IE ZAM6WIEI{IA

czEJt R: r lzwA: Pal,et nr I
IV.1) DAT  UOZtELEtlIA ?lM6WtE lAr lO/04/2020
Iv.2) Canowit w.rto3{ am6wi.ni.

Warto{n b.: VAT 71250
W.lub PLN

rv.3) rt{FoR[AcrE o oFERTACH
Liczba ot?ymanych ofertr I

liczba otrzymanych ofert od malych i6rcdnlch pzedskbiorstwr 1

liaba otrzymanych otert od wykonawc6w z hnych paistw elookowskich uni Europeisklej: 0
licda otrzymanych otert od wykonawc6w z pa6slw n€bqdQcld' alonkami Unil Europ€jskielr 0
licda olert ot'_zymanych drcgQ elektsoniczna: 0

IV.4) LI@IA ODRZUCO?IYCH OfERTT 0
Iv.5i t{Azwa I ADRES wy(ox^wcy, xr6REHu uDzELotio zAitdwlEttt

zamonieaie zonalo udzElone $1*onawco.n wsp6lnie ubiegajqcym sE o udzielenie:

Ogloszelrc n' 51007405J-N.?020 ? dnB 30.04-2020,.

zesp6l Opleki Zdrowotneir Dostawa rqkawic

OGTOSZENIE O UDzIELENIU zAMOwIENIA - Dostawy

http s:/,rbzp. uzp. gov. pl/ZP 403 tPreview l6e869ef2-3 5b5-432c-9ed2

Zemi€szaanle og0o.z.nl.l

Olros!€nl€ dotyczy:
zam6wienia publienego

zam6wl6nl€ dotyry pmr.ktu lub programu wsp6mn.n$wan6lo ze lrodk6w unll Europ€rskl€j

Zrm6wlenl6 bylo prradmlotcm oglosz€nla w llul6tynla Zarn6wlei Publlazny.hl
tak
Numer oqloszenlar 518508'N-2020

Oglos:€nie o znl.nl€ olrolt.nla zosblo zaml€.zaon w Blul€tyni€ zam6wlGi Publlenychr

Nums ogloszenla: 540051275-N-2020

I. t) AZWA I ADRES:
Zesp6l Opietl Zdowotnej, Kralowy numer ident)flkacyjny 00030441500000, ul. !l1. Szpltnlna 22,14-ZOO Sucna Beskidzka, woj. mal@lskie,
pafistwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsudrabeskrdzka@wp.pl, fak5 +480338723111.
Adres sfony hternetowej (ud): www-orsuchabeskldzka,pl

r.2) RODrlr ar}l^wl rAcEGO:
Inny: Samodzl€lny publiary 2aklad opieki zdoveohe)

I.1) tla:wa n d.n. Dm6wl€niu pr:u am.wl.rtc.Oo:

um€r..f.rsnciny(/erdi doty."y)r
zoz.v .0r0lozPlL3l20

U.2) Rod:a, t.m6wl€nl.:

u.3) xr6tkl oplt pz€drfllotu am6wi.nh frAllo(, zalreo rod.a, /bJC @st lr, r,s*rg tu6 b6df hdoklirxh &6 otlajkv)h
:apot2e6o[dnb / kyrr,nlE J ). vr prrapadku p..lr.rrtrN'. annowEyjn€Oo - okr.al.nl. aPoEtebor.nl. n. lnnowacYrny produrg
uCulE lub rototy budovrhne:

Przedmiotern zam6{i€nia J6t dostawa Qtawr drhrrgi:zrydr i zabtegowo - diaqnostyanyd o parametradr okreslonych zalEcariku nr la do
slwz-pakletyl{.

It.a) tnrodr.crr o eaad.ch z.m6wl€n1.,
zam6wl6nl€ byro poddclon n3 e*d:
rr.5) Gr6wnY Kod cPv: 33141420-0

Na a wylonawcyr Abook sp. zo,o,

Adres pocztowy: ul. Erzostowska 22
Kod pocutowy: 04'985
Mlelsco\io#: Warszawa
KrEj/woj.: mazowledle

wykonawca lest malym/arcdnim ryzeds(,brorcq I

tak
ltrykonaw(, pododzi z innego painwa elonkow*rego Unii Eurcpejskej:

Wykonaw6 @rodz z innego parinwa nie bedq.ego czlonkr€rn Unii Europejsliej:

ry.6) rr{FoRMAcJA o cENl: wyBRAllE oFExry/ waRTosct zawaRTEJ uMowY oR z o oFEirAcH z tial trszA r
tlAJwY2szA cEr{A/KoszrEr.r

cena wybr.n€, ot rty/warto56 umowy 110160
Oferta z najnl2s:q cenq/kosnem 110150

123 2020-04-30, 07: l4

SEKC'A III PRZEOI4IOT ZA 6WIENIA



OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

wafto6a lub prccentowa c2e6{ za m6wienia, jaka zostanie powier2ona podwykonawcy lub podwykonawcorn
lv.8) lnrormacje dodatkowe:

CztSt NR: 3 NAzwar Pakiet nr 3
IV.1) OATA UDZIELE|{IA ZAM6|VTE IA: 30104/2020
Iv.2) c.lkowita wartoSt zam6vrlenla

warto!6 b€2 vAT 26235.50

IV.3) IIIFORMACJE O OFERTACH
Lieba ot-zymanych ofert: 1

liczba otEymanych ofed od match iSrednich poedsrebiorstw: 0
liczba otEymanych ofert od wykonawc6w z lnnych pahstw czlonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otEymanych ofert od wykonawc6w 2 pa6stw niebqdEcych czlonkarni Unii Europelskiej: 0
liczba ofert ot'zymany€h droga elektronlc2nq: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCO YCH OFERT:0
ry.5i r.tazwa r aDREs wyKoNAwcy, KTdREMU uDzIElot{o zAM6wrEt{rA

Zam6wlenie 2onab udzielone wykonawcorn wsdlnie ubiegajqcym siq o udzelenle:

Oferta 2 najwy2szq cenq/kosztem 1 10160

Iv.7) Informacje na temat podwykon.wstwa
wykonawca pzewlduje powieEenie wykonanla czeki2am6wienla podwykonawcy/podwykonawcom

Nazwa wykonawcyr Paul Hartnann Polska sp. 2o.o

Adres pocrtowy: ul. zemmskiego u
Kod pocaowy: 95-200
l4lelscowo(.: Pablanice
Kcj/woj.:lodzkie

Na2wa wykonawcy: Skarnex sp. zo,o.sp,k.

Adres po.2towy: ul. Czqstochowska 38/52
Kod po.nowy: 34 200

Kraj/woj.:lodzke

https://bzp. uzp. gov .pUZP 403 lPteylew l6e869ef2-35b5-432c-9ed2

czqst R: 2 ttAzwA: Pakiet nr 2
Postepowanle / czeL zosi?Ic uniewa2nlone

Nale?y podaa podsbwe I prryczyne uniewa2n€nla postepowanla:
Postepowanle w V w paklecie zostalo uniewa2nlone na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwieri publicznydr - nie wplynela

Wykonawca lest malym/Srednim paedsiebiorcq:

Wykonawca pochodzi z innego paislwa elonkowskiego llnii Eumpejskiejl

Wykonawca pochodzi z innego paistwa nie b$qceqo czlonkiem Unii Elropelsklej:

rv.6) rNfoRMActa o CENIE WYBRA CJ oFERry/ waRToJct ?aWARTEJ uMowy oRAz o oFERTACH z AxIrszA I
r{AJwY2szA CENA/ KoszrEr,l

Cena wybrano.l of€rty/wartoit umowy 30474.90
oferu 2 najri2sza cenq/kosztem 30474.90
Oferta z najwy2rE cenE/kosztem 30474.90

IV.7) Informacie na temat podwykonawstwa
Wykonawca paewlduje powiezenie vtykonania eqlci zam6wlenra podwykonawcy/podwykonawcom

warcsa lub prc.entowa czEia zam6wienia, laka 2ostanie powierzona podwykonawcy ub @wykonawcom
Iv.8) rnformacle dodatkow€:

czE6t NR: a NAzwA: pakiet nr 4
IV.1) DATA UDZIELET{IA ZAM6WT ENIA: 30/04/2020
Iv,2) Calkowita wartosa zam6wlenia

WartoJt b€-z VAT 9450

tv.3) It{FoRMACJE O OFERTACH
Li@ba otrzymanych ofertr 2

liczba ou?ymanych ofert od malych i Sredn ch przedslqbiorctw: 2
lic-?b. ob?ymanych ofeft od 6ykonawc6w z innych paristw czlonkowskich Unii Europ€lskiej: O
Liczba otrzymanych ofei( od lrykonawc6w z paistw niebqdqcych czlonkarni Unii Eurcpejskreli 0
Liczba ofert otr4manych drogq elektroi enq: 0

tV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERr: 0
ry.5) I{AZWA t AORES WYKOT{AWCYT KT6REMU UDZIELOITO ZAM6WtEttA

Zam6w enie zostalo udzielone wykonawcom wsdlnle ubielajEcym sie o udzieten e:

Wykonawca jest mafym/6rcdnim paedsiqbiorq:

Wykoiawca pochodzi z innego paristwa czlonkowskiego Unii EuropejskieJ:

Wykonawca pochodziz nnego pahstwa nie bqdqcego czlonkiem lnit Eurcpejskiejl

Iv.6) lt{FoRMAcJA o cENtE wyBRAr{El oFERTY/ wARToScI ZAWARTEJ UMowy oRAz o oFERTAGH z naJnriszA t
I{AJWYZSZA CEXA/KOSZTEM

Cena wybran€j ofer9/wartoaa nrowy 37653
Ofena z najni&E cenA/kosztern 37653
Ofena z naj\4y2szq cenE/kosnen 49227-24

Iv.7) Intormacj€ na temat podwykonawstwa
Wykonaw€ przewiduje powie?enie wykonania eQ&izarn6wienia podvtykonawc/podwykonawcom

2 z3

Wartolt lub prccentowa c2SC zam6wienia, jaka zostan e pow eaona podwykonawcy tub podwykonawcorn
Iv.8) tnformacje dodatkowe:
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rv,9) uzasaDt{rExIE uoztEt-EtuA zair6wrEN IA wrRyBIE t{EcocJacll BEz octoszENrA, zaM6wIENIA z woLr{EJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa pr.wna
Postepowanie prowadzone Jest w tsybie na podstawie art. usta\4y Pzp.

IV.9.2) U.asadnionie wyboru trybu
Nalezy podaa u2asadnienie fakt/ene I prawne wyboru Wbu oraz wyjaSnlt, dLaeego udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisam .

Dr,*u ,
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