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Informacja z otwarcia ofert  

 

 

  dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla szpitala  

– Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

 

 

Gmina Namysłów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że w w/w postępowaniu 

ofertę złożyli: 

1. Mirosław Gryszpiński, Info Gem, ul. Grunwaldzka 32/1A, 45-054 Opole - część 1:  

cena – 3.850,00 zł, okres gwarancji - 24 miesiące, część 2: cena – 3.520,00 zł, okres gwarancji  

- 24 miesiące, część 3: cena – 3.810,00 zł, okres gwarancji - 24 miesiące, część 4:  

cena – 11.688,00 zł, okres gwarancji - 24 miesiące, termin wykonania zamówienia – 30.12.2016 r., 

warunki płatności - do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

2. Elecpol Sp. z o.o., ul. Łużycka 34a, 61-614 Poznań – część 1: cena – 3.618,00 zł, okres gwarancji  

- 24 miesiące, część 2: cena – 4.050,00 zł, okres gwarancji - 24 miesiące, część 4:  

cena – 16.162,20 zł, okres gwarancji - 24 miesiące, termin wykonania zamówienia – 30.12.2016 r., 

warunki płatności - do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

3. Apparatus s.c., Elżbieta Rokita, Marek Rokita, ul. Inżynierska 72 a, 53-230 Wrocław – część 1:  

cena – 4.400,00 zł, okres gwarancji - 36 miesięcy, część 2: cena – 4.300,00 zł, okres gwarancji  

- 60 miesięcy, część 3: cena – 3.800,00 zł, okres gwarancji - 24 miesiące, termin wykonania 

zamówienia – 30.12.2016 r., warunki płatności - do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

4. Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław – część 1:  

cena – 3.550,00 zł, okres gwarancji - 24 miesiące, część 2: cena – 3.510,00 zł, okres gwarancji  

- 24 miesiące, część 3: cena – 3.276,00 zł, okres gwarancji - 24 miesiące, termin wykonania 

zamówienia – 30.12.2016 r., warunki płatności - do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia  

kwotę brutto: 

- część 1: dostawa stołu rehabilitacyjnego: 4.000,00 zł, 

-   część 2: dostawa aparatu do ultradźwięków 8.820,96 zł, 

-   część 3: dostawa aparatu do elektroterapii 4.300,00 zł, 

-  część 4: dostawa zestawu do magnetoterapii 12.000,00 zł. 
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