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

Warszawa, 02 lipca 2019 roku
A/ZP/SZP.261-51/19
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-51/19 na:

„Dostawę sprzętu, wyrobów medycznych oraz materiałów anestezjologicznych
jednorazowego użytku”
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: 553 704,52 zł brutto
(słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery złote i 52/100). Dla poszczególnych
części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć:
• część nr 1 w wysokości 66 817,55 zł.
• część nr 2 w wysokości 39 630,06 zł.
• część nr 3 w wysokości 22 032,00 zł.
• część nr 4 w wysokości 25 419,42 zł.
• część nr 5 w wysokości 22 891,25 zł.
• część nr 5A w wysokości 7 050,24 zł.
• część nr 6 w wysokości 37 674,72 zł.
• część nr 7 w wysokości 1 818,74 zł.
• część nr 8 w wysokości 6 272,08 zł.
• część nr 9 w wysokości 7 270,56 zł.
• część nr 10 w wysokości 2 291,33 zł.
• część nr 10A w wysokości 13 659,84 zł.
• część nr 11 w wysokości 10 612,08 zł.
• część nr 12 w wysokości 10 041,08 zł.
• część nr 13 w wysokości 26 534,79 zł.
• część nr 14 w wysokości 10 850,76 zł.
• część nr 15 w wysokości 14 249,20 zł.
• część nr 16 w wysokości 43 360,08 zł.
• część nr 17 w wysokości 83 170,80 zł.
• część nr 18 w wysokości 35 306,28 zł.
• część nr 19 w wysokości 17 184,96 zł.
• część nr 20 w wysokości 49 566,71 zł.
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W przedmiotowym postępowaniu złożono 19 ofert:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp.z o.o., ul. Legionów 55, 43-300
Bielsko-Biała:
a) Część nr 13 – 24 052,65 złotych brutto.
b) Część nr 14 – 9 304,20 złotych brutto.
c) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
d) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, dla części 19 dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia
umowy.
e) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
Faktury VAT.
f) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
2. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
a) Część nr 19 – 16 200,00 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, dla części 19 dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia
umowy.
d) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
e) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
3. Rovers Polska Sp.z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno:
a) Część nr 14 – 15 481,80 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, dla części 19 dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia
umowy.
d) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
e) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
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4. Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa:
a) Część nr 3 – 21 543,84 złotych brutto.
b) Część nr 4 – 23 301,00 złotych brutto.
c) Część nr 5 – 22 874,40 złotych brutto.
d) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
e) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, dla części 19 dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
f) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
d) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
5. Medim Sp.z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno:
a) Część nr 20 – 48 594,82 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 10 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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
6. Medicom Spółka z o.o., ul. M. Skłodowskiej- Curie 34, 41-819 Zabrze:
a) Część nr 16 – 36 107,65 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
7. Medicavera Sp.z o.o.Dahlhausen Group, ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin:
a) Część nr 2– 34 354,80 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
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c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
8. Polmil sp.z o.o. s.k.a, ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz:
a) Część nr 14– 9 217,80 złotych brutto.
b) Część nr 11– 12 514,02 złotych brutto.
c) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
d) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
e) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
f) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
9. RowLAM sp.z o.o., ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz:
a) Część nr 7– 1 836,63 złotych brutto.
b) Część nr 8– 3 531,00 złotych brutto.
c) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
d) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
e) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
f) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
10. Vygon Polska Sp.z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa:
a) Część nr 5A– 6 912,00 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 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 ważności:
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dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
11. Sorimex Sp.z o.o. Sp.K., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń:
a) Część nr 15– 11 225,74 złotych brutto.
b) Część nr 16– 35 207,08 złotych brutto.
c) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
d) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
e) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
f) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
12. AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna,
ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk:
a) Część nr 6– 36 936,00 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
13. NZ Techno Sp.z o.o., ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa:
a) Część nr 10A– 4 449,60 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
14. EnPol Sp.z o.o., ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa:
a) Część nr 18– 31 308,34 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
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zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
15. Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp.z o.o. , ul. Fabryczna 17, 65-410
Zielona Góra:
a) Część nr 8– 5 629,08 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
16. Zarys International Group Sp.z o.o. Sp.K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
a) Część nr 12– 7 723,62 złotych brutto.
b) Część nr 13– 26 312,16 złotych brutto.
c) Część nr 14– 8 618,40 złotych brutto.
d) Część nr 16– 34 711,36 złotych brutto.
e) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
f) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
g) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
h) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
17. WARDA Sp.z o.o. , Przyłęki, ul. Korzenna 5, 86-005 Białe Błota:
a) Część nr 10A– 4 302,72 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
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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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
18. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:
a) Część nr 1– 65 503,08 złotych brutto.
b) Część nr 2– 38 739,60 złotych brutto.
c) Część nr 7– 2 812,44 złotych brutto.
d) Część nr 10– 13 392,00 złotych brutto.
e) Część nr 11– 9 637,20 złotych brutto.
f) Część nr 14– 9 606,60 złotych brutto.
g) Część nr 16– 36 231,57 złotych brutto.
h) Część nr 17– 81 540,00 złotych brutto.
i) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
j) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
k) Termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
l) Termin ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
19. Sinmed Sp.z o.o., ul.Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice:
a) Część nr 2– 11 221,20 złotych brutto.
b) Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 18 miesięcy
zgodnie z zawartą umową na podstawie bieżących zamówień składanych przez
Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą elektroniczną, dla części 19
dostawa jednorazowa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
c) Termin dostawy wynosi: dla części 1-18,20 do 3 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 ważności:
dla części 1-18,20- 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,
dla części 19- 36 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Magdalena Truchel
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Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl
w dniu 02 lipca 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 3b 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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