
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33489-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów szewnych przez okres 12 miesięcy - szczegółowe wykazy

materiałów szewnych określają załączniki do formularza oferty o nazwie cennik. Ilości saszetek, artykułów podane w

załącznikach do...

Termin składania ofert: 2016-04-11

Namysłów: Dostawy materiałów szewnych

Numer ogłoszenia: 103676 - 2016; data zamieszczenia : 26.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 33489 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, woj.

opolskie, tel. 77 40 40 248, faks 77 40 40 250.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawy materiałów szewnych.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów szewnych przez

okres 12 miesięcy - szczegółowe wykazy materiałów szewnych określają załączniki do formularza oferty o nazwie

cennik. Ilości saszetek, artykułów podane w załącznikach do formularza oferty służą do celów przeliczeniowych,

wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych

opakowań w górę). Zamówienie składa się z 2 części (zadań): Część 1 (Zadanie nr 1): materiały szewne

niewchłanialne. Część 2 (Zadanie nr 2): materiały szewne wchłanialne. Ilości podane w cennikach są orientacyjne i

Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika), a

co się z tym wiąże do sprzedawania materiałów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie.

Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia i nie jest w stanie określić ani ilości pacjentów, ani

schorzeń, a tym samym materiałów które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku

niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia (suma zamówień w obrębie danej

części), która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych

materiałów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy. Zamawiający, sukcesywnie w miarę

występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy
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Część NR: 1   Nazwa:  Materiały szewne niewchłanialne

Część NR: 2   Nazwa:  Materiały szewne wchłanialne

dostarczyć). Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnej i terminowej realizacji pilnych dostaw na cito

(sporadycznych, w razie konieczności). Dostawy na cito realizowane będą według następujących zasad:

zamówienia złożone do godz. 11:00 realizowane będą tego samego dnia do godz. 19:00, zamówienia złożone po

godz. 11:00 realizowane będą w dniu następnym do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony

do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity

Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zmianami) i posiadać świadectwo rejestracji w MZiOS. Przedmiot

dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o

wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zmianami). Dopuszcza się składanie ofert

częściowych. Liczba części (zadań): 2. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych w

obrębie danej części zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: apteka przyszpitalna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  18.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Aescylap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 35626,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  28963,46

Oferta z najni ższą ceną: 28963,46 / Oferta z najwy ższą ceną: 28963,46

Waluta:  PLN .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  18.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Aescylap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 86712,12 PLN.
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  76557,60

Oferta z najni ższą ceną: 76557,60 / Oferta z najwy ższą ceną: 76557,60

Waluta:  PLN .
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