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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

                    Numer ogłoszenia:  130524 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013

   dostawa materiałów opatrunkowych oraz ubrań ochronnych i pościeli z włókniny - przetarg nieograniczony

ogłoszenie powiązane:
ogłoszenie nr 70572-2013 z dnia 2013-02-19 r. ogłoszenie o zamówieniu 
przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz ubrań ochronnych i pościeli z włókniny do 
magazynu i do apteki przy szpitalu Olmedica w olecku w okresie 24 miesięcy od czasu podpisania umowy. dostawa 
przedmiotu...termin składania ofert: 2013-02-28 

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz 
ubrań ochronnych i pościeli z włókniny do magazynu i do apteki przy szpitalu Olmedica w olecku w okresie 24 
miesięcy od czasu podpisania umowy. dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się winna nie później niż 3 dni 
robocze od dnia złożenia zamówienia. wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki 
przewozu, ponosi koszty ubezpieczenia podczas transportu oraz zapewnia rozładunek do magazynu i apteki..
Wspólny słownik zamówień (cpv): 33.14.11.10-4, 33.14.11.11-1.   data udzielenia zamówienia: 06.03.2013.

Część nr: 1    nazwa: Pakiet 1       liczba otrzymanych ofert: 1.  
nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• Paul Hartmann Polska sp z o o, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, woj. Łódzkie. 
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 171734,85 Pln.
informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 169923,50  oferta z najniższą ceną: 169923,50 / oferta z najwyższą ceną: 169923,50

część nr: 2     nazwa: pakiet 2  .liczba otrzymanych ofert: 1.
nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• Paul Hartmann Polska sp z o o, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 535,71 pln.
 informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 541,75 oferta z najniższą ceną: 541,75 / oferta z najwyższą ceną: 541,75

część nr: 3    nazwa: pakiet 3    liczba otrzymanych ofert: 1.
 nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• Paul Hartmann Polska sp z o o, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice,
szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 16932,83 pln.
 informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 17641,60    oferta z najniższą ceną: 17641,60 / oferta z najwyższą ceną: 17641,60

część nr: 4    nazwa: pakiet 5    liczba otrzymanych ofert: 1.
 nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• Zarys sp z o o, ul. Pod Borem 19, 41-808 Zabrze, 
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szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 48457,50 pln.
 informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 41702,50     oferta z najniższą ceną: 41702,50 / oferta z najwyższą ceną: 41702,50

część nr: 5     nazwa: pakiet 7  liczba otrzymanych ofert: 2.      liczba odrzuconych ofert: .
nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

• Euro -Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy sp j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. 
mazowieckie. 

szacunkowa wartość zamówienia (bez vat): 51732,66 pln.
informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• cena wybranej oferty: 41702,50
• oferta z najniższą ceną: 41702,50 / oferta z najwyższą ceną: 75962,20
• waluta: pln.

Zatwierdził dnia 04.04.2013r 
Prezes „Olmedica” w Olecku Sp z o o 
mgr. Katarzyna Mróz
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