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Warszawa, 08 listopada 2019 roku
A/ZP/SZP.261-92/19
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-92/19 na dostawę:
„Środków dezynfekcyjnych”
Zamawiający – Instytut Matki i Dziecka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przedstawia informacje
z otwarcia ofert.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
491 144,38 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto
czterdzieści cztery złote trzydzieści osiem groszy). Dla poszczególnych części
zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć:
• część nr 1 w wysokości 10 871,63 zł,
• część nr 2 w wysokości 61 158,12 zł,
• część nr 3 w wysokości 177 857,27 zł,
• część nr 4 w wysokości 31 415,10 zł,
• część nr 5 w wysokości 18 395,03 zł,
• część nr 6 w wysokości 191 447,23 zł.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:
1. Schulke Polska Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa:
• Część nr 1 – 10 627,20 złotych brutto,
• Cześć nr 2 – 59 778,19 złotych brutto,
• Część nr 3 – 173 366,52 złotych brutto,
• Część nr 4 – 30 483,00 złotych brutto,
• Część nr 5 – 17 711,46 złotych brutto.
• Termin wykonania zamówienia 24 m-ce
• Termin dostawy: 3 dni roboczych (od poniedziałku do czwartku, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
• Termin ważności wynosi: 12 m-cy od daty dostawy.
• Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Henry Kruse Sp. z o. o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040
Kobierzyce:
• Część nr 6 – 167 292,54 złotych brutto.
• Termin wykonania zamówienia 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
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• Termin dostawy: 3 dni roboczych (od poniedziałku do czwartku, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy) 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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UWAGA:
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 08 listopada 2019 roku.
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