
 „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
Usługa utrzymania czystości w szpitalu. 

Numer ogłoszenia: 420794 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 355462-2011 z dnia 2011-10-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi sprzątania i utrzymania czystości oraz obsługa gospodarcza w 
obiektach należących do szpitala Olmedica w Olecku spółka z o o ul. Gołdapska 1 przez okres 18 miesięcy 
począwszy od dnia...
Termin składania ofert: 2011-11-04 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi sprzątania i utrzymania czystości 
oraz obsługa gospodarcza w obiektach należących do szpitala Olmedica w Olecku spółka z o o ul. Gołdapska 1 przez 
okres 18 miesięcy począwszy od dnia 01.01.2012. Zakres usługi:usługę sprzątania należy wykonać na powierzchni 
około 4300m2.W skład powierzchni sprzątanej wchodzą: a) pokoje chorych i pomieszczenia pomocnicze oddziałów 
szpitalnych, b) pomieszczenia diagnostyczne, c) gabinety lekarskie i zabiegowe, d) pomieszczenia biurowe, e) 
sanitariaty i łazienki, f) pomieszczenia socjalne, g) kuchenki oddziałowe i jadalnie, h) ciągi komunikacyjne wraz z 
windami i inne pomieszczenia pomocnicze..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.90.00.00-6.

Data udzielenia zamówienia: 15.11.2011r

Liczba otrzymanych ofert: 4.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i Usługowe Delfa, ul. Ostródzka 20, 03-289 Warszawa, kraj/woj. 
warmińsko-mazurskie. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 670000,00 PLN.

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• Cena wybranej oferty: 610200,00

• Oferta z najniższą ceną: 610200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 710982,00

• Waluta: PLN.

        Zatwierdził:
Prezes Zarządu „Olmedica” w Olecku Sp z o o 

mgr Katarzyna Mróz

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875 
Wysokość kapitału zakładowego: 4.179.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2000 nr: 45625-2009-AQ-POL-FINAS
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=355462&rok=2011-10-27

