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

Warszawa, 22 luty 2019 roku
A/ZP/SZP.261-17/19
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-17/19 na dostawę:

„Implantów do stabilizacji kręgosłupa w chorobach
deformacyjnych i zwyrodnieniowych”
Zamawiający – Instytut Matki i Dziecka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia informacje z otwarcia
ofert.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 890 503,20 zł brutto
(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzy i 20/100). Dla poszczególnych części
zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć:
• część nr 1 w wysokości 390 744,00 zł zł,
• część nr 2 w wysokości 285 616,80 zł,
• część nr 3 w wysokości 64 670,40 zł zł,
• część nr 4 w wysokości 149 472,00 zł
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:
1. Firma NovaSpine Sp.z o.o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały:
a) Część nr 2 – 285 616,80 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od daty
zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
d) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
e) Termin gwarancji: 24 miesiące liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu
dostawy.
2. Firma Medtronic Poland Sp.z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:
a) Część nr 1 – 390 690,00 złotych brutto,
b) Część nr 3 – 64 670,40 złotych brutto,
c) Część nr 4 – 149 472,00 złotych brutto.
d) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od daty
zawarcia umowy.
e) Termin dostawy wynosi do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
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ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
f) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
e) Termin gwarancji: 24 miesiące liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu
dostawy.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Magdalena Truchel

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl
w dniu 22 lutego 2019 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 4b do SIWZ.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale w formie pisemnej.
Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Instytucie Matki i Dziecka, Dział
Zamówień Publicznych, 01-217 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, pokój nr 342 – budynek A (III p.).
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