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Instytut Zdrowia i Urody 

Barbara Salamandra 
ZO-06/16/5 

PROCEDURA   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE 

OFERTOWE przez Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra ul. Grunwaldzka 113, 60-313 

Poznań („Zamawiający”). Tytuł Projektu: „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara 

Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz 
nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness”. Zadanie: „Zakup sprzętu                   

do elektrostymulacji oraz drobnego sprzętu do ćwiczeń”, Numer sprawy: ZO-06/16/5 

(”Postępowanie”). 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Na mocy postanowień art. 28.8. Procedury zawierania umów w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna                            

i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, 

oznaczonej symbolem P-03/16 wydanie: 1.0. („Procedura”), Zamawiający podaje informację 

dotyczącą:  

 kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 

zadanie nr 1 – 295.592,46 PLN brutto; 

zadanie nr 2 – 16.689,71 PLN brutto; 

Razem: 312.291,17 PLN brutto. 

 nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

 informacje dotyczące: (1) ceny, (2) terminu realizacji (3) długości okresu gwarancji 

jakości, zawarte w ofertach: 

Część 1 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena  

(C) 

Termin 

realizacji 

(Tr) 

Długość okresu gwarancji 

jakości  

(G) 

2 
INNWELL sp. z o.o.  

ul. Dąbrowskiego 506/113, 60-451 Poznań 
210.668,25 PLN 10 dni 

a) urządzenie wraz z 

podstawą stojącą – 24 

miesiące (podstawa 

stołowa), 

b) konektor EMS – 12 

miesięcy, 

c) okablowanie w strojach 

– 6 miesięcy, 

d) stroje – 12 miesięcy, 

e) elektrody – 6 miesięcy. 

3 
EMS-TRAINING sp. z o.o. 

ul. Stanisława Staszica 7, 55-011 Siechnice   
187.244,13 PLN 3 dni 24 miesiące 



Projekt pt. „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz 

nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  
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Część 2 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena  

(C) 

Termin realizacji  

(Tr) 

1 
MARSPORT s.c. 

ul. Bohaterów Getta 3, 15-444 Białystok 
11.155,00 PN 7 dni 

2 
INNWELL sp. z o.o.  

ul. Dąbrowskiego 506/113, 60-451 Poznań 
12.668,46 PLN 14 dni 

UWAGA: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.instytutsalamandra.pl informacji z otwarcia ofert,                   

o której mowa w art. 28.8. Procedury, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4.1. pkt 12 Zapytania Ofertowego (SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

  
Piotr Jęcka 
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