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Warszawa, 5 października 2018 roku
A/ZP/SZP.251-50/18
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-50/18 na dostawę:
„Zestaw implantów w ortopedii i medycynie sportowej”
Zamawiający – Instytut Matki i Dziecka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia informacje z otwarcia
ofert.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 808 131,60 zł brutto
(słownie: osiemset osiem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 60/100 gr).
Jest to zamówienie udzielane w częściach. Dla poszczególnych części zamówienia Zamawiający
zamierza przeznaczyć:
części nr 1 zamówienia, w wysokości 306 903,60 zł brutto,
części nr 2 zamówienia, w wysokości 278 208,00 zł brutto,
części nr 3 zamówienia, w wysokości 223 020,00 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę:

1. Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa:
•
•
•
•

Część nr 1 – 298 911,60 zł brutto.
Część nr 2 – 267 105,60 zł brutto.
Część nr 3 – 226 044,00 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia: Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie
w okresie 36 miesięcy, zgodnie z zawartą umową na podstawie zamówień sukcesywnie
składanych przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą
elektroniczną.
• Termin dostawy: Wymagany termin dostawy wynosi max. do 2 dni roboczych (od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia
zamówienia przez Zamawiającego.
• Termin płatności: Wymagany termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
• Termin ważności wynosi: Minimalny termin ważności na asortyment towarów objęty
przedmiotem zamówienia wynosi min. 24 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
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Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl
w dniu 05 października 2018 roku.
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