
Łódź, dnia 3 sierpnia 2021 r. 

Nr ref. 1/ZP/2021 

Salve Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 

ul. A. Struga 3 
90-420 Łódź 

REGON:725-17-30-840 NIP: 472181467 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem 
zamówienia jest: 

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w 
ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z dostawą, 
zainstalowaniem, serwisowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

1. W terminie do 3 sierpnia 2021 r do godziny 12:00 do tj. do terminu składania ofert, do  

SALVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
BIURO, 91-074 ŁÓDŹ,  
UL. SREBRZYŃSKA 14,  
POK. 2  
Nr ref. 01/ZP/2021 

Złożono 1 (jedną) ofertę, oferta wpłynęła w formie papierowej. 

2.  Otwarcie oferty papierowej odbyło się w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 12:30 w pokoju 2 
u Zamawiającego w: 

SALVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
BIURO, 91-074 ŁÓDŹ,  
UL. SREBRZYŃSKA 14 

3. Otwarcie oferty odbyło się bez udziału Wykonawców. 
4. Podczas otwarcia oferty zostały odczytane następujące informacje: 

a. Przedmiot zamówienia: 

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – 
mammograf, w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia 
Onkologiczna” wraz z dostawą, zainstalowaniem, serwisowaniem i przeszkoleniem 
personelu w zakresie obsługi sprzętu. 

b. Rodzaj zamówienia: 

Dostawy 

  



c. Termin realizacji zamówienia: 

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zapytania Ofertowego Zamawiający wymaga dostawy 
aparatu do placówki w Łodzi na własny koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 4 
tygodni od dnia zawarcia umowy. 

d. Warunki płatności: 

Zgodnie z zapisami w załączniku nr 5 - umowa do zapytania ofertowego) 

e.  Kryteria oceny ofert: 

Cena = 50 % 
Parametry techniczne = 50 % 

f.  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 

610 000 zł netto 

g. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu: 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość oferty brutto w PLN 
Okres gwarancji 

Złożono jedną ofertę: 

1) 4RAD Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Suwak 4 lok. 110, 
02- 676 Warszawa 
612 240,00 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) 
24 miesiące 

podpis na oryginale 


