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Puszczykowo, dnia 20 września 2016 r. 
Szp.12/16/3/16 
 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa ultrasonografu oraz ultrasonokardiografu 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 86 ust. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, 
przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy. 
 
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20 września 2016 r. o godz. 10:15. 
 
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

 Część nr 1 – 97 200,00 zł brutto, 

 Część nr 2 – 330 000,00 zł brutto. 
 
Oferty złożyli: 
 
Część nr 1 

Lp. Wykonawca 
Cena 

ofertowa 
brutto 

Okres 
gwarancji  
i rękojmi 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki płatności 

1. Medinco Polska Sp. z o.o. sp. k.  
Adres: ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa 

79 002,00 zł 60 miesięcy 

do 6 tygodni od 

dnia zawarcia 

umowy 

wynagrodzenie, zostanie wypłacone 

przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany w fakturze  

w terminie 30 dni, od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury 

 

Część nr 2 

Lp. Wykonawca 
Cena 

ofertowa 
brutto 

Okres 
gwarancji  
i rękojmi 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki płatności 

1. 
Medinco Polska Sp. z o.o. sp. k.  
Adres: ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa 

288 981,00 zł 24 miesiące 

do 6 tygodni od 

dnia zawarcia 

umowy 

wynagrodzenie, zostanie wypłacone 

przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany w fakturze  

w terminie 30 dni, od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury 

 

 
 


