„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Sekretariat Tel. (087) 520 25 43 fax wew. 319
e-mail: olmedica@olmedica.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRANIA
BIELIZNY I POŚCIELI SZPITALNEJ
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 124148-2010 z dnia 2010-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny i pościeli szpitalnej w ilości
około 162 000 kilogramów w ciągu 36 miesięcy trwania umowy (około 4500 kilogramów miesięcznie) wraz z
transportem w tym: a)... Termin składania ofert: 2010-05-19
Numer ogłoszenia: 164128 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
NAZWA I ADRES: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gołdapska 1, 19-400
Olecko, woj. warmińsko – mazurskie, tel. 087 5202543, faks 087 5202543 w. 319.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania
bielizny i pościeli szpitalnej w ilości około 162 000 kilogramów w ciągu 36 miesięcy trwania umowy (około
4500 kilogramów miesięcznie) wraz z transportem w tym: a) pranie wraz z całkowitą dezynfekcją pościeli i
bielizny szpitalnej oraz maglowanie; b) pranie i dezynfekcja materacy łóżkowych; c) pranie z dezynfekcją i
prasowanie odzieży służbowej medycznej; d) pranie z dezynfekcją koców, kołder, poduszek; e) pranie ubrań
roboczych personelu gospodarczego; f) reperacja zniszczonej pościeli i odzieży ; reperacja pościeli i bielizny
winna odbywać się się po upraniu i wysuszeniu. Ilości asortymentu odłożone do reperacji winne być zapisane
w uwagach w protokole zdawczo - odbiorczym; g) pranie bielizny z bloku operacyjnego ( zielonej ) powinno
odbywać się oddzielnie, aby nie było na niej nalotów z bielizny białej..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9.
Data udzielenia zamówienia: 26.05.2010.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
• Firma Usługowo - Handlowa PRALNIA Wiesława Kowalewska,, ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap,
/woj. warmińsko-mazurskie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 450 000,00 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY
• Cena wybranej oferty: 445 500,00 zł netto.
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