
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„ DIAGNOSTYK”

Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień S.C.,
ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra

Nr ref. 1/2020 Zielona Góra, dnia 09.10.2020 r.

Dotyczy: postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej kwot
określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy,  którego  przedmiotem
zamówienia  jest:  „zakup  mammografu  cyfrowego realizowanego  ze  środków  publicznych,
finansowanych  z  programu  „Narodowa  Strategia  Onkologiczna”  zadanie  pn.  „Zakup  aparatury
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy – edycja II”  wraz z  dostawą,
instalacją, uruchomieniem i wyposażeniem dodatkowym”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I. W terminie składania ofert, czyli do dnia 09 października 2020 r. do godziny 10:00 do 
Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ DIAGNOSTYK” Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień S.C.,

ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra III piętro budynek Polikliniki pok. A317
wpłynęła 1 (jedna) oferta, w formie papierowej.

II. Otwarcie oferty papierowej odbyło się w dniu 09 października 2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr A317 
(III piętro budynek Polikliniki) w siedzibie Zamawiającego.

 
III. Otwarcie oferty odbyło się bez udziału Wykonawców.

IV.    Podczas otwarcia oferty zostały odczytane następujące informacje:
1. Przedmiot zamówienia: „ Zakup mammografu cyfrowego realizowanego ze środków publicznych, 
finansowanych z programu „ Narodowa Strategia Onkologiczna” zadanie pn. „Zakup aparatury 
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy – edycja II”  wraz z dostawą, 
instalacją, uruchomieniem i wyposażeniem dodatkowym.””
2. Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: Zakup mammografu cyfrowego  do dnia 23.11.2020 r.
Dostawa, instalacja i uruchomienie z wyposażeniem dodatkowym do dnia  26.02.2021 r.
4. Warunki płatności: 
Zgodnie z zapisami SIWZ.
5. Kryteria oceny ofert: 

Cena = 50 %
Parametry techniczne = 50 %

6. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 
700 000,00 zł brutto

7. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość oferty brutto

w PLN
Okres gwarancji

1
4RAD Sp. z o.o. Sp. K, ul Suwak 4 lok. 110,

02- 676 Warszawa
699 030,00 24 miesiące

LESZEK SZYIŃSKI, WOJCIECH KWIECIEŃ
podpis na oryginale

Publikacja:
https://diagnostyk.pl


