Ogłoszenie nr 2022/BZP 00009335 z dnia 2022-01-10

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz jednorazowych środków ochrony indywidualnej dla
pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Dom Pomocy Społecznej
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278228934
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Żużlowa 25
1.4.2.) Miejscowość: Rybnik
1.4.3.) Kod pocztowy: 44-200
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mdps.rybnik.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdps.rybnik.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-366f47cc-ff49-11eb-b885-f28f91688073
2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00009335
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151450/01
3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:

Nie
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3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz jednorazowych środków ochrony indywidualnej dla
pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku z podziałem na części
Umowa dla części nr 1
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Obuwie piankowe medyczne z antypoślizgową podeszwą*,**
Charakterystyka produktu:
• wykonane z ultralekkiej i elastycznej pianki EVA,
• oddychające – otwory wentylacyjne po obu stronach buta zapewniające właściwą cyrkulacją
powietrza
• ultra lekkie,
• materiał, który szybko dopasowuje się do kształtu stopy użytkownika
• brak deformacji podczas użytkowania.
• podeszwa niepozostawiająca śladów na podłożu
• antypoślizgowa gumowana podeszwa chroniąca przed poślizgnięciem,
• wkładka wymienna w zestawie
• absorpcja energii w pięcie
• pasek podtrzymujący piętę, można go nosić z tyłu i z przodu
• but o anatomicznie ukształtowanym podstopiu
• higieniczne, łatwe do utrzymania w czystości, nie wchłaniają zapachu,
• mogą być myte w temperaturze do 40 stopni C
• rozmiary damskie 36-42, męskie 39-47
• kolor: biały, niebieski lub turkusowy ,
ILOŚĆ:70 par,
DOSTAWY: sukcesywnie do 31.12.2021
3.9.) Główny kod CPV: 18830000-6 - Obuwie ochronne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-15
4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31
4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): "POFAM-JEDNOŚĆ" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631046404
4.3.3.) Ulica: Samuela Lindego 6
4.3.4.) Miejscowość: Poznań
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4.3.5.) Kod pocztowy: 60-573
4.3.6.) Województwo: wielkopolskie
4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartość umowy: 4520,88 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00209097/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-31
5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy
5.4.1.) Liczba zmian: 0
5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4520,88 PLN
5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy
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