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A/ZP/SZP.251-13/17 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-13/17 na dostawę: 

 
„Urządzeń medycznych” 

 
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: 
817 448,50 zł brutto (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem 
złotych pięćdziesiąt groszy). Jest to zamówienie udzielane w częściach. Dla poszczególnych 
części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 
części nr 1 zamówienia, w wysokości 325 021,68 zł brutto, 
części nr 2 zamówienia, w wysokości 92 826,82 zł brutto, 
części nr 3 zamówienia, w wysokości 399 600,00 zł brutto. 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty: 
 

1. Medicom Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze: 

• Część nr 1 – 316 440,00 złotych brutto,  

• Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń: do 4 tygodni od daty zawarcia 

umowy,  

• Termin gwarancji – 36 miesiące, 

• Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
 
2. GE Medical Systems Polska Sp. z o. o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa: 

• Część nr 3 – 416 448,00 złotych brutto, 

• Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń: 4 tygodnie od daty zawarcia 
umowy, 

• Termin gwarancji – 36 miesięcy, 

• Termin płatności – 30 dni. 
 
3. Medim Sp. z o. o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno: 

• Część nr 2 – 92 772,00 złotych brutto, 

• Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń: 6 tygodni,  

• Termin gwarancji – 36 m-ce, 

• Termin płatności – 30 dni. 
 Sekretarz Komisji Przetargowej 

 
  
                                                                      Jolanta Woźniak 
 
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 24 marca 2017 roku. 
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