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L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

Warszawa, 7 lipca 2017 roku 
 
A/ZP/SZP.251-32/17 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-32/17 na dostawę: 

 
„Materiałów do sterylizacji” 

 
Zamawiający – Instytut Matki i Dziecka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)., przedstawia informacje z otwarcia 
ofert. 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
187 452,54 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 
złote pięćdziesiąt cztery grosze). Jest to zamówienie udzielane w częściach. Dla 
poszczególnych części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 
części nr 1 zamówienia, w wysokości  94 687,76 zł brutto, 
części nr 2 zamówienia, w wysokości  13 575,34 zł brutto, 
części nr 3 zamówienia, w wysokości    2 316,60 zł brutto, 
części nr 4 zamówienia, w wysokości    6 170,04 zł brutto, 
części nr 5 zamówienia, w wysokości  27 140,40 zł brutto, 
części nr 6 zamówienia, w wysokości  12 047,40 zł brutto, 
części nr 7 zamówienia, w wysokości  31 515,00 zł brutto. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert: 
 

1. Konsorcjum firm: Citonet-Warszawa Sp. z o.o. – Lider, Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych S. A. – Członek, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 
Toruń: 

• Część nr 4 - 5 737,71 złotych brutto. 

• Część nr 5 - 17 166,60 złotych brutto. 

• Termin wykonania zamówienia: 

 Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy. 

• Termin dostawy: 
Wymagany termin dostawy wynosi do 3 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

• Termin płatności: 
Wymagany termin płatności nastąpi na podstawie faktur częściowych do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

• Termin ważności: 
Minimalny termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem zamówienia 
wynosi 6 miesięcy od daty dostawy. 

 
2. Alfa-med Anna Guzowska, Majdan Krasieniński 16A, 21-025 Niemce: 

• Część nr 3 - 2 508,84 złotych brutto.  

• Część nr 6 - 11 422,08 złotych brutto. 

• Część nr 7 - 28 846,80 złotych brutto. 



Instytut Matki i Dziecka 
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa 
www.imid.med.pl 

 

• Termin wykonania zamówienia: 
 Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy. 

• Termin dostawy 
Wymagany termin dostawy wynosi do 3 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

• Termin płatności: 
Wymagany termin płatności nastąpi na podstawie faktur częściowych do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

• Termin ważności: 
Minimalny termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem zamówienia 
wynosi 6 miesięcy od daty dostawy. 
 

3. Sterigat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zaściankowa 50/1,  
02-989 Warszawa: 

• Część nr 2 - 14 636,51 złotych brutto. 

• Termin wykonania zamówienia: 
 Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy. 

• Termin dostawy: 
Wymagany termin dostawy wynosi do 3 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

• Termin płatności: 

Wymagany termin płatności nastąpi na podstawie faktur częściowych do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

• Termin ważności: 
Minimalny termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem zamówienia 
wynosi 6 miesięcy od daty dostawy. 
 

4. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat SA, ul. Ratuszowa 11, 03-450 
Warszawa: 

• Część nr 2 - 13 201,79 złotych brutto. 

• Część nr 3 -  2 946,68 złotych brutto. 

• Termin wykonania zamówienia: 
 Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy. 

• Termin dostawy: 
Wymagany termin dostawy wynosi do 3 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

• Termin płatności: 
Wymagany termin płatności nastąpi na podstawie faktur częściowych do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

• Termin ważności: 
Minimalny termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem zamówienia 
wynosi min. 6 miesięcy od daty dostawy. 
 

5. Informer Med. Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań: 

• Część nr 2 - 13 651,20 złotych brutto. 

• Część nr 3 - 2 306,88 złotych brutto. 

• Termin wykonania zamówienia: 
 Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy. 

• Termin dostawy: 
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Wymagany termin dostawy wynosi do 3 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

• Termin płatności: 

Wymagany termin płatności nastąpi na podstawie faktur częściowych do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

• Termin ważności: 
Minimalny termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem zamówienia 
wynosi 6 miesięcy od daty dostawy. 

 
 

 

 

      Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
  
                                                                            Justyna Michalak 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
 
Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 5 do SIWZ. 
 
 
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 7 lipca 2017 roku. 
 

http://www.imid.med.pl/

