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INFORMACJA 

przekazana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 
 
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2020 r. pod 
numerem 539431-N-2020 na dostawę sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego 
Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach 
 

numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie  Cena  Termin wykonania zamówienia     Okres gwarancji Warunki 

płatności    

1 
DONSERV Wojciech Kaca 

ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa 

w zakresie zadania nr 1: 

30 627,00 zł brutto 
do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia 

umowy 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 

przez producenta 
zgodnie z SIWZ 

2 
Cepheid GmbH 

Unterlindau 29, 60-323 Frankfurt am Main 

w zakresie zadania nr 2: 

112 301, 61 zł brutto 
do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia 

umowy 

24 miesiące gwarancji, jednak nie 
krótszy niż okres gwarancji oferowany 

przez producenta 
zgodnie z SIWZ 

 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia:  
 

Numer   
części / zadania    

 Określenie przedmiotu zamówienia  
części / zadania  

 Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia   

Zadanie nr 1  Dostawa, montaż i uruchomienie inkubatorów – 2 szt. (DN/ZRO) 30 331,80 zł 

Zadanie nr 2  Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do ilościowej oceny transkryptu BCR-ABL (DK/KTS)  106 920,00 zł 

 
 
UWAGA: Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 1843 ze zm.) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, należy złożyć OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. 
 
Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia ww. oświadczenia w przypadku, gdy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
 
 
 
Informację sporządził sekretarz komisji przetargowej: 
 
Joanna Sznajder 


