
Ogłoszenie o przetargu DAT.PN.3.2020 
ZS: DAT.074.4.5.2020 

 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza do składania ofert 

cenowych w ramach przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż Aparatu RTG 
Qauantum Quest 500 wraz dodatkowymi urządzeniami: 

 

 

Pakiet nr 1 
     Aparat RTG Quantum Quest 500  cena wywoławcza brutto: 45 000 zł 

Pakiet nr 2   
Zestaw X-RITE 331 
(Sensystometr/Densystometr)  cena wywoławcza brutto: 1 500 zł 
 

 

 
1. Oferty należy składać  w sekretariacie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy,  

31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 pok. 304,  do  04.06.2020 r. w zamkniętej kopercie 
opatrzonej tytułem: 
 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie 
31-504 Kraków, ul. Zygmunta Augusta 1 
„przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż Aparatu RTG Qauantum Quest 500 wraz dodatkowymi 
urządzeniami,  znak sprawy:  DAT.074.4.5.2020” 
 
Nie otwierać przed 04.06.2020 r.,  przed godziną 10.30. 
 

2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeżeli wpłynie  do 
adresata do godziny 09:00 w dniu o którym mowa w pkt.1. 
 

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w dniu 
04.06.2020 r. w pokoju 318 o godzinie 10:30. 

 
4. Informacja o złożonych ofertach dotycząca  Przetargu  zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej 

w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, oraz na stronie internetowej Ośrodka  
www.momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy/ w terminie 2 dni robocze od daty  otwarcia ofert.  

     Rozstrzygnięcie Przetargu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otwarcia ofert. 
     Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu  zostanie ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie 
     Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, oraz na stronie internetowej Ośrodka  
    www.momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy/ . 
     Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia  upływu jej złożenia. 
 
5. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega sobie prawo do odwołania Przetargu bez podania 

przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 
 

6. Ze szczegółowymi warunkami Przetargu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie 
Przetargu i formularzem ofertowym, zainteresowani mogą zapoznać się na stronie 
internetowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy www.momp.malopolska.pl/przetargi-
konkursy/  lub w pokoju 318 Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w godzinach; 8:00-14:30. 
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