
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

Przesłanie zamówienia 
do realizatora drogą
elektroniczną w dniu 

16.09.2022r. zakup półmaski filtrującej FFP2 
typu R oraz testów 
antygenowych płytkowych 72 600,00 zł

art.6a 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.2021r.0.2095)

KLOTHO s.c., ul. Andrzeja Struga 
24, 90-513 Łódź, NIP: 

7692154644

Wydział Zdrowia 
i Spraw 

Społecznych, 91-
066 Łódź, ul. 
Zachodnia 47

Przesłanie zamówienia 
do realizatora drogą
elektroniczną w dniu 

16.09.2022r. zakup półmaski filtrującej FFP2 
typu R 49 860,00 zł

art.6a 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.2021r.0.2095)

KLOTHO s.c., ul. Andrzeja Struga 
24, 90-513 Łódź, NIP: 

7692154644

Wydział Zdrowia 
i Spraw 

Społecznych, 91-
066 Łódź, ul. 
Zachodnia 47

Przesłanie zamówienia 
do realizatora drogą
elektroniczną w dniu 

16.09.2022r.
zakup półmaski filtrującej FFP2 
typu R oraz testów 
antygenowych płytkowych 68 194,00 zł

art.6a 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.2021r.0.2095)

KLOTHO s.c., ul. Andrzeja Struga 
24, 90-513 Łódź, NIP: 

7692154644



Wydział Zdrowia 
i Spraw 

Społecznych, 91-
066 Łódź, ul. 
Zachodnia 47

Przesłanie zamówienia 
do realizatora drogą
elektroniczną w dniu 

16.09.2022r. Zakup namiotu aluminiowego 
2mx6m 4 150,00 zł

 
art.46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi

 (Dz.U.2019r. poz. 1239 z późn. zm) Gra-Lech s.c. Jordanów 19A, 95-
060 Brzeziny, NIP 8331401671
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