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         Warszawa, dnia 07.05.2015 r. 
 
 

 
 

Instytut Matki i Dziecka 
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a 

 

 
Ogłoszenie na konkurs ofert na sprzedaż sprzętu  

  

I. Instytut Matki i Dziecka, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 17a, zwany  
w dalszym ciągu „Sprzedającym” ogłasza sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: 

1. Zestaw do laparoskopii: 

a) Hysteroskop typ 26431020, s/n: 0000633, nr inw.:T802-40-18-0001, 

rok produkcji: 1994, 

b) Resektoskop typ 26331020, s/n: 0000347, nr inw.: T802-40-17-0001, rok produkcji: 1994, 

c) Videoprocesor model MV-9673 PAL wraz z kamerą video, s/n: 312-DCP-1193, rok 

produkcji: 1994, 

d) Źródło światła WISAP, nr inw.: T802-42-67-0001 (przepalona 1 z 2 żarówek) 

e) Magnetowid Panasonic NV-P04MK2, s/n D5TA11108 

                  f)   Insuflator typ 707OT, s/n: 9470999 + wąż zbrojony CO2 

             g)   Monitor CRT Sony typ PVM-2043MD, s/n: 2004621 

             h)  Stalowy wózek – 6-cio poziomowy                         minimalna cena zestawu  2 500,00 brutto 

        2.   Rynometr akustyczny typ SRE2000 ,s/n: 010000300168,  

              nr inw.:T802-42-49-0002, rok produkcji: 2001  

             Sonda Standard Probe 5100006, s/n: 510000600326 (dwa rozmiary)                                                                                                                                                      

             Sonda Mini Probe 5100005, s/n: 510000500085 

              Jednorazowe końcówki donosowe Typ 1 – large (100 szt.),  

              Typ 2 – medium (100 szt)                                    minimalna cena zestawu   3000,00 brutto                                                                                                             

3. Bileterka – element zdemontowanego systemu parkingowego minimalna cena:    100,00 brutto 

           4. Risograph riso GR 1750 A4 2ADF   z 1997 r.( na części)                minimalna cena:     500,00 brutto     

          5.Walizkowa maszyna do pisania rok produkcji 1990 r.         minimalna cena:       50,00 brutto 

 

 Powyższy sprzęt można obejrzeć   w siedzibie sprzedającego w  dniu  08 maja 2015  
  (piątek) w godzinach od 10.00 do 15.00  nr tel. ( 22 )  32-77-230 
 

II. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach  
należy składać osobiście w Dziale Administracyjnym Instytutu Matki i Dziecka , budynek 
„LIPSK”, III piętro , pomieszczenie  nr 331 w terminie do dnia 11.05.2015 r.  do godz. 12.00   
lub pocztą, kurierem. Koperta powinna być zaadresowana  na adres Sprzedającego 
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Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a, 
01-211 Warszawa 

oraz powinna być oznaczona następująco: 

      Oferta na zakup  sprzętu 
         

        Oferta powinna zawierać: 
       - Imię i nazwisko lub nazwę Oferenta i adres Oferenta, 
       - Proponowaną cenę brutto  

III. Sprzedający dopuszcza składanie ofert na każdą wymienioną pozycję 

  oddzielnie. 
 

IV.  Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego 
   w dniu 11.05.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 12.30 (III piętro, pokój nr 331 
   budynek 
   (Lipsk) przez komisję konkursową w składzie:  
 
    Adam Badocha -  Członek Komisji 
    Michał Gera – Członek Komisji 
    Bożena Kalbarczyk 

V. Kryterium oceny ofert - najwyższa cena za poszczególne pozycje sprzętowe 

VI. Instytut Matki i Dziecka  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru  
      Oferenta, jak również unieważnienia konkursu w przypadku rażąco niskiej 
      ceny 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
  


