Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant
Warszawa, 21 kwietnia 2017 roku
A/ZP/SZP.251-20/17
Informacja z otwarcia ofert
Dot.:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251- 20/17 na dostawę:
„Łóżek i szafek przyłóżkowych”

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
390 897,92 złotych brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem
złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).
Dla poszczególnych części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć:
części 1 zamówienia, w wysokości 280 680,03 zł brutto
części 2 zamówienia, w wysokości 28 792,80 zł brutto
części 3 zamówienia, w wysokości 77 148,29 zł brutto
części 4 zamówienia, w wysokości 4 276,80 zł brutto
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty:
1. ALFA GREEN SP. Z O.O., ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa,
Część nr 2 – 30 466,80 złotych brutto
Termin dostawy zamówienia: do 19.06.2017 r
Termin gwarancji: 24 m-ce.
Termin płatności: 30 dni.
2. KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, ul. Dworcowa 15A,
86-200 Chełmno
Część nr 1 - 284 504,40 złotych brutto
Część nr 3 - 77 131,44 złotych brutto
Termin dostawy zamówienia: zgodnie z zał. nr 8
Termin gwarancji: 24 miesiące
Termin płatności: 30 dni
3. MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. K. I. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole
Część nr 1 – 356 823,36 złotych brutto
Termin dostawy zamówienia: zgodnie z Zał. nr 8 do SIWZ
Termin gwarancji: 36 m-cy
Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Justyna Michalak
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl
w dniu 21 kwietnia 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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