
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych i opatrunków - 03/TP/2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770901511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hubalczyków 1

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.slupsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.szpital.slupsk.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych i opatrunków - 03/TP/2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22f76b44-5b0b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009618/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23 10:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001981/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 03/TP/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 76484,5 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku,
materiałów szewnych i opatrunków w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku
nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi
spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być
fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania
dodatkowych zakupów.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).5. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze
składa się z 7 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań dotyczących zamówienia.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 pzp.8. Zamawiający nie
przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.9.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp.11. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.
93 ustawy.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.16.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.17. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 23970 PLN

Część 2
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku,
materiałów szewnych i opatrunków w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku
nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi
spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być
fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania
dodatkowych zakupów.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).5. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze
składa się z 7 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań dotyczących zamówienia.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 pzp.8. Zamawiający nie
przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.9.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp.11. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.
93 ustawy.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.16.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.17. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 9798,6 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku,
materiałów szewnych i opatrunków w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku
nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi
spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być
fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania
dodatkowych zakupów.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).5. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze
składa się z 7 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań dotyczących zamówienia.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 pzp.8. Zamawiający nie
przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.9.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp.11. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.
93 ustawy.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.16.
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Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.17. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 1000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku,
materiałów szewnych i opatrunków w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku
nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi
spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być
fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania
dodatkowych zakupów.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).5. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze
składa się z 7 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań dotyczących zamówienia.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 pzp.8. Zamawiający nie
przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.9.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp.11. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.
93 ustawy.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.16.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.17. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 11250 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku,
materiałów szewnych i opatrunków w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku
nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi
spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być
fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania
dodatkowych zakupów.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).5. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze
składa się z 7 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań dotyczących zamówienia.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie
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zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 pzp.8. Zamawiający nie
przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.9.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp.11. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.
93 ustawy.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.16.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.17. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 26880 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku,
materiałów szewnych i opatrunków w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku
nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi
spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być
fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania
dodatkowych zakupów.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).5. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze
składa się z 7 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań dotyczących zamówienia.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 pzp.8. Zamawiający nie
przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.9.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp.11. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.
93 ustawy.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.16.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.17. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 1349,1 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu jednorazowego użytku,
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materiałów szewnych i opatrunków w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku
nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi
spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być
fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania
dodatkowych zakupów.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).5. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze
składa się z 7 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.6.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań dotyczących zamówienia.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 pzp.8. Zamawiający nie
przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.9.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp.11. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.
93 ustawy.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.16.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.17. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 2236,8 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30844,8

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 392688
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30844,8

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o.o.

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30844,80

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11150,01

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11150,01

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11150,01
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IVRA Medical T. Kaczmarek A.
Twardowski Sp. j.

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11150,01

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części nr 3, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12636

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97200

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12636

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMC Impomed Centrum S.A.

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12636,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30260,31

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30260,31

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30260,31

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o.o.

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30260,31

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1329,7

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1329,7

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1329,7

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAUL HARTMANN POLSKA
Sp. z o.o.

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1329,70

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1512

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2661,12

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1512

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKAMEX Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Jawna

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1512

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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	4.5.5.) Wartość części: 1000 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
	4.5.5.) Wartość części: 11250 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
	4.5.5.) Wartość części: 26880 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
	4.5.5.) Wartość części: 1349,1 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
	4.5.5.) Wartość części: 2236,8 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30844,8
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 392688
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30844,8
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
	7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-18
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30844,80
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11150,01
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11150,01
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11150,01
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IVRA Medical T. Kaczmarek A. Twardowski Sp. j.
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11150,01
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12636
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97200
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12636
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMC Impomed Centrum S.A.
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-18
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12636,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30260,31
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30260,31
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30260,31
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o.o.
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30260,31
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1329,7
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1329,7
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1329,7
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.
	7.3.4) Miejscowość: Pabianice
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1329,70
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1512
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2661,12
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1512
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna
	7.3.4) Miejscowość: Łódź
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-18
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1512
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące



