
Nazwa i adres 
siedziby 

zamawiającego 

datę i 
miejsce zawarcia umowy 

lub informację o 
zawarciu umowy drogą 

elektroniczną 
 

opis przedmiotu umowy cenę albo cenę 
maksymalną, jeżeli 
cena nie jest znana 

w chwili 
zamieszczenia 

ogłoszenia 
 

wskazanie okoliczności faktycznych 
uzasadniających udzielenie zamówienia 
bez zastosowania przepisów ustawy z 

dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych 

 

nazwę (firmę) podmiotu albo 
imię i nazwisko osoby, z 
którymi została zawarta 

umowa. 
 

 
Wydział Zdrowia 

i Spraw 
Społecznych, 91-

066 Łódź, ul. 
Zachodnia 47 

 

 
Zlecenie zamówienia 

zawarte w dniu 
19.07.2021r. 

Zakup mikrofonu AKG 
WMS-40 MINI VOCAL 

SET 
 

368,00 zł 

 
art.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID 
- 19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. poz. 374 ze zm.) 

 

Grupa ZIBI S.A.,  
ul. Wirażowa 119,  
02-145 Warszawa 

 

 
Wydział Zdrowia 

i Spraw 
Społecznych, 91-

066 Łódź, ul. 
Zachodnia 47 

 

 
Przesłanie zamówienia do 

realizatora drogą 
elektroniczną w dniu 

03.08.2021r. 
Zakup roll-upów 

 
280,00 zł 

 
art.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID 
- 19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. poz. 374 ze zm.) 

 

KADE Dawid Szydłowski, 
Krzysztof Pacura s.c. 

Przyborów 353 
32-823 Szczepanów 

 

 
Wydział Zdrowia 

i Spraw 
Społecznych, 91-

066 Łódź, ul. 
Zachodnia 47 

 

 
Przesłanie zamówienia do 

realizatora drogą 
elektroniczną w dniu 

05.03.2021r. 
Zakup banerów 1.771,20 zł 

 
art.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID 
- 19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. poz. 374 ze zm.) 

 
 
 

Vessen Design Paulina 
Łabęcka 

ul. Kacprzaka 5 
91-078 Łódź 



 
 

Wydział Zdrowia 
i Spraw 

Społecznych, 91-
066 Łódź, ul. 
Zachodnia 47 

 

 
 

Przesłanie zamówienia do 
realizatora drogą 

elektroniczną w dniu 
14.07.2021r. 

 
 

Zakup stelaży stalowych 
do namiotów 

 
 

1 931,10 zł 

 
 

art.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID 

- 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. poz. 374 ze zm.) 
 

 
 

Gra – Lech s.c. 
Jordanów 19A 

95-060 Brzeziny 
 

 
 

Wydział Zdrowia 
i Spraw 

Społecznych, 91-
066 Łódź, ul. 
Zachodnia 47 

 

 
 

Przesłanie zamówienia do 
realizatora drogą 

elektroniczną w dniu 
30.08.2021r. 

Druk ulotki 
informacyjnej oraz 

plakatu informacyjnego 

 
 

6 248,40 zł 

 
 

art.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID 

- 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. poz. 374 ze zm.) 
 

 
PRONT EXTRA STUDIO 

GRAFICZNE DRUKARNIA 
POŚPIECH I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA 
ul. Wróblewskiego 39/41 

94-103 Łódź 
 

 


