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

Warszawa, 9 marca 2018 roku
A/ZP/SZP.251-7/18
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-7/18 na dostawę:
„Produktów leczniczych”
Zamawiający – Instytut Matki i Dziecka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), przedstawia informacje
z otwarcia ofert.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 414 543,05 zł
brutto (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 05/100 gr).
Jest to zamówienie udzielane w częściach. Dla poszczególnych części zamówienia
Zamawiający zamierza przeznaczyć:
części nr 1 zamówienia, w wysokości 16 107,20 zł brutto,
części nr 2 zamówienia, w wysokości 76 197,60 zł brutto,
części nr 3 zamówienia, w wysokości 112 492,80 zł brutto,
części nr 4 zamówienia, w wysokości 104 652,00 zł brutto,
części nr 5 zamówienia, w wysokości 105 093,45 zł brutto,
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty:
1. Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248

Warszawa:
• Cześć nr 3 –109 805,76 zł brutto.
• Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.
• Termin dostawy wynosi do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
• Termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.
• Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Imed Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa:
• Część nr 3 – 110 332,80 zł brutto.
• Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.
• Termin dostawy wynosi do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
• Termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.
• Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
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3. Konsorcjum firm:
PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:

•
•
•
•

Część nr 4 – 98 177,40 zł brutto.
Część nr 5 – 84 060,99 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące.
Termin dostawy wynosi do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
• Termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.
• Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
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Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 9 marca 2018 roku.
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