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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
 Powiatowe Centrum Usług Medycznych przy ul. Żelaznej 35 w Kielcach informuje, że w 

dniu 13.11. 2019 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia nadesłanych  ofert w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   na zakup i dostawę 

densytometru do oceny całego ciała z technologią wiązki wachlarzowej wraz ze stanowiskiem 

do badań, stacją komputerową do obróbki badań z oprogramowaniem, drukarką laserową i 

UPS. 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia kwotę 157 407,41 zł netto + 8% VAT, co daje kwotę 170 000,00 zł brutto  

(słownie: sto siedemdziesiąt  tysięcy i 00/100) 

2. Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie:   

Oferta nr 1: Medical Market Sp. z o.o., ul. Kościelna 26, 62-081 Przeźmierowo.Firma ta 

przedstawiła ofertę na kwotę 181 819,74 zł brutto, (słownie: sto osiemdziesiąt jeden 

tysięcy osiemset dziewiętnaście i 74/100),dostawę densytometru w terminie 4 tygodni od 

daty podpisania umowy i 2 darmowe przeglądy aparatu po okresie gwarancyjnym. 

Oferta Nr 2: MiroSp. z o.o.,ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa. Firma ta 

przedstawiła ofertę na kwotę 170 000,00 zł  brutto, (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy i 

00/100), dostawę densytometru w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy i 0 (zero) 

darmowych przeglądów aparatu po okresie gwarancyjnym. 

Oferta nr 3: VIKI-MED., ul. Kędzierzyńska 17A/101 41-902 Bytom. Firma ta 

przedstawiła ofertę na kwotę 165 240,00 zł  brutto, (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście czterdzieści i 00/100), dostawę densytometru w terminie  4 tygodni od daty 

podpisania umowy i 2 darmowe przeglądy aparatu po okresie gwarancyjnym. 

Oferta Nr 4 : 4RAD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Suwak 4 lok. 110, 02-676 Warszawa.Firma ta 

przedstawiła ofertę na kwotę 153 360,00 zł  brutto, (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące 

trzysta sześćdziesiąt  i 00/100), dostawę densytometru w terminie  4 tygodni od daty 

podpisania umowy i 2 darmowe przeglądy aparatu po okresie gwarancyjnym. 



  

Oferta Nr 5 :Timko Sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa. Firma ta 

przedstawiła ofertę na kwotę 307 320,00 zł  brutto, (słownie: trzysta siedem tysięcy 

trzysta dwadzieścia  i 00/100), dostawę densytometru w terminie 6 tygodni od daty 

podpisania umowy i 1 darmowy przegląd aparatu po okresie gwarancyjnym. 

 
 
 
 

      W imieniu Zamawiającego 
 
       Podpis: Dyrektor  
       lek. med. Jarosław Wrzoskiewicz 


