
                          Ogłoszenie nr 510264871-N-2019 z dnia 05-12-2019 r. 
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa chemii profesjonalnej 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 616532-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 30468000000000, 
ul. ul. Lipowa  1, 19-321  Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 
6197770, 6197779, e-mail dpsnwe@fantex.pl, faks 876 197 490. 
Adres strony internetowej (url): www.dpsnwe.fantex.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa chemii profesjonalnej 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PN/DPSNWE/12/2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych  lub  określenie  zapotrzebowania  i  wymagań  ) a  w  przypadku  partnerstwa
innowacyjnego  -  określenie  zapotrzebowania  na  innowacyjny  produkt,  usługę  lub  roboty
budowlane: 
1. Skoncentrowany płynny detergent do maszynowego prania w temp. 30°C - 90°. Bardzo skuteczny
dzięki  wysokiemu  stężeniu  aktywnych  składników,  nadaje  się  do  wszystkich  rodzajów włókien
tekstylnych (białe,  jak i  kolorowe),  jest  skuteczny na różnego rodzaju zabrudzenia:  tłuste plamy
(olej,  smar,  kosmetyki,...),  plamy  pochodzenia  białkowego  (białko  kurze,  krew,  czekolada,...),
zawiera rozjaśniacz optyczny, który niszczy uporczywe plany w obecności światła słonecznego. W
op. max 25kg. pH zakres 8-10 Gęstość (20°C): 1,03 -1,07 kg/L. Dozowanie od 10 do 30 ml na
kilogram suchego prania 1850 kg 2. Skoncentrowany alkaliczny, płynnym produkt wspomagający
pranie w temperaturach 300C do 95°C. Nadaje się do wszystkich rodzajów włókien tekstylnych
(białe, jak i kolorowe), wspomaga efekt czyszczący detergentów i usuwa uporczywe zabrudzenia:
tłuste plamy (olej, smar, kosmetyki,...), Plamy białkowe (białko, krew, czekolada,...). W op. max. 25
kg, PH zakres : 12 -13 Gęstość 1,3-1,7 810 kg 3. Skoncentrowany płyn zmiękczający przeznaczony
do mechanicznego prania. Utrzymuje ubrania w świeżości przez długi czas oraz zapewnia komfort
ich  noszenia,  zmniejsza  zagniecenia  i  ułatwia  prasowanie,  zawiera  kationowe  środki
powierzchniowo-czynne, niejonowe środki powierzchniowo-czynne oraz kompozycję zapachową.
W op. max. 25 kg, pH zakres 1- 3 Gęstość zakres 0,9-1,2 1200 kg 4. Płynny kwaśny niepieniący się
produkt wybielająco - dezynfekujący na bazie nadtlenku wodoru. W op max. 25 kg, ph zakres 1-3,5.
Gęstość 1,11-1,12 820 kg 



II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 39810000-3

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 38492.30 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46217.21 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46217.21 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52640.56 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 


