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Warszawa, dnia 20.04.2018r.

Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
Ogłoszenie na konkurs ofert na sprzedaż sprzętu
Instytut Matki i Dziecka, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka
17a, ogłasza sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:
1. Stół operacyjny
Firma: Schmitz Medi-Matic
Model: 1295E
Nr fabryczny: brak
minimalna cena 200,00
Opis: Stół wyeksploatowany, luzy na przegubach poszczególnych segmentów. Wszystkie
regulacje działają. Materace lekko wyszczerbione na krawędziach. Stół w dobrym stanie
optycznym.
2. Stół operacyjny
Firma: Schmitz OPX 200
Model: n/s 01211
Nr fabryczny: brak
minimalna cena 1000,00
Opis: Stół wyeksploatowany, luzy na przegubach poszczególnych segmentów. Wszystkie
regulacje działają. Materace lekko wyszczerbione na krawędziach. Stół w dobrym stanie
optycznym. Zapowietrzona sprężyna gazowa zagłówka. Na wyposażeniu podpórka pod
ramię- sprawna ,ale mocno wyeksploatowana. Stół zbliżony parametrami i wyglądem do
Medi-Matic 125.
3. Wózek do transportu zwłok osoby dorosłej
Firma: brak
Model: 296/14
Nr fabryczny: brak
minimalna cena 2000,00
Opis: Wózek nowy z fabryczną folią zabezpieczającą . Posiada regulowaną mechanicznie
wysokość. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej.

Powyższy sprzęt można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w dniu
24 kwietnia 2018r. w godzinach 10.00 do 15.00 nr tel. (22) 32-77-232
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I.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach
należy składać osobiście w Dziale Administracyjnym Instytutu Matki i Dziecka , Warszawa
ul. Kasprzaka 17a piętro 3 , pomieszczenie nr 336 w terminie do dnia 30.04.2018r.
do godz.12.00 lub pocztą, kurierem. Koperta powinna być zaadresowana
na adres Sprzedającego.

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
II. Sprzedający dopuszcza składanie ofert na każdą wymienioną pozycję oddzielnie.
III. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego
w dniu 30.04.2018r. o godzinie 12.30 (III piętro, pokój nr 336)
przez komisję konkursową w składzie:
Ewa Sadolewska- Przewodnicząca Komisji
Adam Badocha - Członek Komisji
Michał Gera – Członek Komisji

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

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