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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
                   Numer ogłoszenia: 215166 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013

 usługa utrzymania czystości w szpitalu przez okres 18 miesięcy        - przetarg nieograniczony
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185478-2013 z dnia 2013-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
Pzedmiotem 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: 2013-05-21 

II.3) 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 01.07.2013r. Zakres usługi:usługę sprzątania należy wykonać na powierzchni około 
4350m2.W skład powierzchni sprzątanej wchodzą: a) pokoje chorych i pomieszczenia pomocnicze oddziałów szpitalnych, b) 
pomieszczenia diagnostyczne, c) gabinety lekarskie, pielęgniarskie 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 Szczegółowy wykaz powierzchni do sprzątania zawiera załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
Lokalizacja oraz metraż pomieszczeń może ulec zmianie w związku z remontami i zmianami organizacyjnymi. Na 
powierzchni około 2834 m2 należy wykonać usługę zabezpieczenia powierzchni powłoką akrylową -dwa razy w okresie 
trwania umowy..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2013. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• L.S. Med. Sp z o o, ul. Tużycka 8 lok 6, 03-683 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 620000,00 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 593352,00  Oferta z najniższą ceną: 593352,00 / Oferta z najwyższą ceną: 720000,00

Zatwierdził dnia 05.06.2013r 
Prezes „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 9001:2008 nr: 106607-2011-AQ-POL-FINAS 
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=185478&rok=2013-05-10

