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Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na Modernizację systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale 

Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.  

Otwarcia ofert dokonano dnia 19.09.2019 r. o godz. 10:15. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:00. 

 

Kwota, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 280 013,81 zł, zł brutto w tym: 

Część 1 zamówienia: 612 360,00 zł; część 2 zamówienia: 30 061,00 zł ; część 3 zamówienia: 165 824,28 zł; część 4 zamówienia: 396 168,53 zł; część 5 

zamówienia: 75600,00 zł. 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 
Termin realizacji 

zamówienia 
Warunki płatności 

1. 

Medicom Sp. z o.o. 
Ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 
41-819 Zabrze  

Część 2 – 70 200,00 zł 
 
 

6 tygodni od daty 
podpisania umowy ale 
nie później niż 

30.11.2019r. 

30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 
Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer 
umowy dostawy, której faktury dotyczy. 

2. 

Medim Sp. z o.o. 
Ul. Puławska 45B 
05-500 Piaseczno 

Część 4 – 399 510,54 zł 
 

6 tygodni od daty 
podpisania umowy ale 
nie później niż 
30.11.2019r. 

30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 
Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer 
umowy dostawy, której faktury dotyczy. 

3. 

Dräger Polska Sp. z o.o. 
Ul. Posąg 7 Panien 1 
02-495 Warszawa 

Część 3 – 176 653,44 zł 
Część 5 – 69 867,36 zł 
 

6 tygodni od daty 
podpisania umowy ale 
nie później niż 
30.11.2019r. 

30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 
Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer 
umowy dostawy, której faktury dotyczy. 

4. 

ITAM-SYSTEM  
Roosevelta 118 
41-800 Zabrze 

 

Część 1– 610 632,00 zł 
 

6 tygodni od daty 
podpisania umowy ale 
nie później niż 

30.11.2019r. 

30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez 
Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer 
umowy dostawy, której faktury dotyczy. 

 
 
 
 
 

............................................................................................... 
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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