Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant
Warszawa, 8 stycznia 2018 roku
A/ZP/SZP.251-69/17
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-69/17 na dostawę:
„Osobistych pomp insulinowych”
Zamawiający – Instytut Matki i Dziecka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)., przedstawia informacje z otwarcia ofert.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
303 480,00 zł brutto (słownie: trzysta trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych). Jest to zamówienie
udzielane w częściach. Dla poszczególnych części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć:
części nr 1 zamówienia, w wysokości 48 600,00 zł brutto,
części nr 2 zamówienia, w wysokości 136 080,00 zł brutto,
części nr 3 zamówienia, w wysokości 118 800,00 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:
1. Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:
• Część nr 2 – 132 840,00 złotych brutto.
• Część nr 3 – 116 640,00 złotych brutto.
• Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy.
• Termin dostawy: Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia przez Zamawiającego.
• Termin gwarancji: 48 miesięcy liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy.
• Termin płatności: 30 dni.
2. Roche Diabetes Care Polska Sp. z o. o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa:
• Część nr 1 – 43 200,00 złotych brutto.
• Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
• Termin dostawy: Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia przez Zamawiającego.
• Termin gwarancji: 48 miesięcy liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy.
• Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu
8 stycznia 2018 roku.
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