Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 2 lutego 2017 roku
A/ZP/SZP.251-2/17
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-2/17 na dostawę:

„Kolumn medycznych i lamp operacyjnych oraz zabiegowych”
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:
729 000,00 zł brutto (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Jest
to zamówienie udzielane w częściach. Dla poszczególnych części zamówienia
Zamawiający zamierza przeznaczyć:
części nr 1 zamówienia, w wysokości 237 600,00 zł brutto,
części nr 2 zamówienia, w wysokości 129 276,00 zł brutto,
części nr 3 zamówienia, w wysokości 362 124,00 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty:
1. Medicom Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze:
 Część nr 2 – 124 092,00 złotych brutto,
 Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
 Termin gwarancji – 24 miesiące,
 Termin płatności – 30 dni.
2. Drӓger Polska Sp. z o. o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz:
 Część nr 1 – 228 420,00 złotych brutto,
• Część nr 3 – 362 772,00 złotych brutto,
 Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
 Termin gwarancji – 24 miesiące,
 Termin płatności – 30 dni.
3. INMED-Karczewscy Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice:
 Część nr 1 – 217 944,00 złotych brutto,
 Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni,
 Termin gwarancji – 24 miesiące,
 Termin płatności – 30 dni.
4. Kendromed Sp. z o. o., ul. Sołtysowicka 25 a, 51-168 Wrocław:
 Część nr 1 – 257 472,00 złotych brutto,
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 Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
 Termin gwarancji – 24 miesiące od daty podpisania Protokołu przez
Zamawiającego,
 Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Jolanta Woźniak

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 2 lutego 2017 roku.
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.
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