
 

  

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 
województwa mazowieckiego”, jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Konkursie 
 

oraz 
 

Strona internetowa Zamawiającego 

www.grochowski.waw.pl  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

W imieniu Zamawiającego – Województwa Mazowieckiego informuję, że  

w procedurze Konkursowej (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych) na zakup i dostawę trzech aparatów  USG sygnatura sprawy: K/COVID-

19/4/2021, jako najkorzystniejsze wybrane zostały następujące oferty: 

załącznik nr 1 -   Firma TSM Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa,  

                       (zakup aparatu USG z wykupioną licencją – cena brutto: 310 830,00 zł),  

załącznik nr 1a  - Firma MIRO ul. Mińska 25B lok. U 1, 03-808 Warszawa, 

                           (zakup aparatu USG z wykupioną licencją – cena brutto: 279 760, 00 zł), 

załącznik nr 1b  - Firma MIRO ul. Mińska 25B lok. U 1, 03-808 Warszawa, 

                            (zakup aparatu USG – cena brutto: 74 000,00 zł). 

  

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

Nr oferty Wykonawca (Oferenci) Cena brutto  

01 

(11.10.2021 r., 

godz.. 10.16) 

MIRO ul. Mińska 25B lok. U 1, 03-808 Warszawa.  

(adres do korespondencji: Al. Krasińskiego 20A , 

64-100 Leszno) 

załącznik nr 1a: 

a) z wykupioną licencją               

279 760,00 zł  

b) bez wykupionej licencji          

265 000,00 zł 

załącznik nr 1b: 

cena brutto: 74 000,00 zł 

02 

 (11.10.2021 r., 

godz.. 13.18) 

 

SpotMed Sp. z o.o. ul. Suwaka 4 lok. 25, 02-676  

Warszawa.   

załącznik nr 1a: 

a) z wykupioną licencją               

307 000,00 zł  

b) bez wykupionej licencji           

290 000,00 zł  
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załącznik nr 1b: 

a) z wykupioną licencją               

167 000,00 zł  

b) bez wykupionej licencji           

150 000,00 zł  

03 

(11.10.2021 r., 

godz.. 13.39) 

TSM Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 

Warszawa. 

załącznik nr 1 : 

a) z wykupioną licencją               

310 830,00 zł  

b) bez wykupionej licencji           

294 840,00 zł  

 

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zapytania ofertowego za złożenie ofert. 

 

 

 

 

       

 ZATWIERDZIŁ  
ZARZĄD SPÓŁKI 


