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

Warszawa, 10 stycznia 2020 roku
A/ZP/SZP.261-1/20
Informacja z otwarcia ofert
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-1/20 na dostawę:
„Gazów medycznych i laboratoryjnych w butlach”
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:
337 312,83 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych
osiemdziesiąt trzy grosze). Dla poszczególnych części zamówienia Zamawiający zamierza
przeznaczyć:
• część nr 1 w wysokości 288 875,21 zł,
• część nr 2 w wysokości 48 437,62 zł.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:
1. Messer Polska Sp. z o. o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów:
• Część nr 2 - 59 727,78 złotych brutto.
• Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
• Termin dostawy: 2 dni roboczych (od poniedziałku do czwartku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
• Termin ważności wynosi: 36 miesięcy od daty dostawy.
• Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
2. Air Products Sp. z o. o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa:
• Część nr 1 – 287 430,77 złotych brutto.
• Termin wykonania zamówienia: 36 m-cy.
• Termin dostawy: 2 dni roboczych (od poniedziałku do czwartku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
• Termin ważności wynosi: 36 m-cy od daty dostawy.
• Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Jolanta Woźniak
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl
w dniu 10 stycznia 2020 roku.
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