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OGI-OSZENIE O ZAMOWIENI U
ponizej 30 000 Euro
Pzedmiotem zam6wienia jest dostawa:
arlykulow protetycznyc h i lek6w stomatolog icznych
>>>p0NIZEJ D0 poBRANIA spEcyFlKncla zau6wtENIA I IEJzAt AczNII{t<<<

Szpzeg6lowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym, zalqczniku nr 2
do specyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w.
enia.: dostawa
Z
z
.Zam"S"v-v-igniA . arl. 4 pkt, B ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
puplicznych (Dz. U. z 2015 r , po2.2164 ze z.m )
${ gft _o-9_c_*2...?1fr*6-_Wi e.J_]i A_- p o n z e j 3 0 0 0 0 e u r o
Okrres realizacji zamowienia. przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostawach do 3
dni od dnia ziozenia zam6wienia - Srednio 1 razw miesiqcu.
i

.

w postepowaniu oraz opis sposobu
warunkow
torzy spelniajq nastgpujqce warunkl dotyczqce:
nej dzialalno6ci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa
na[<tadajq obowiqzek ich posiadania

'l

fosiadania uprawnien do wykonywanja okreSlonej dzialalnosci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa
nafiadajq obowiqzek ich posiadania.
2. pYsponowania odpowrednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia
3. fosiadania wiedzy i do6wiadczenia.
Wy'konawca musi wykazac,2e posiada wiedzq i doSwiadczenie w zakresie podobnych dostaw tj.
wy[onywal lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat
pr4ed terminem skladania ofert, co najmnlej 2zadania polegajqce na dostawie artykulow protetycznych,
zenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, zadania z
nym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i
na rzecz kt6rych prowadzona byla sprzedaz o wartosci

oc.niar
zal?czn

czy dos
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

#fl,Tl,:f:ili:i?1"'

",i;u1;,:i;;'i;:,ilr"i:'il;:W
"dowod6w
dotyczqcych wykazanych dostaw,

okreSlajqcych,

nalezyty.

1) ,,Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gogpodarczej jezeli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcTesniej niz 6 miesiqcy przed uptywem terminu skladania ofert.
W przypadku skladania olerly prz.ez wykonawcow wystqpujqcyclr wspolnie, wyzej wymieniony
doliument musi zlozyc kazdy wykonawca.
2) Formular4oferty, wedlug zalqcznika nr 1 do Specyfikacjr;

3) Formular4 kosztorysu ofertowego, wedlug zalqcznika nr 2 do Specyfikacji'
4)Wykaz doptaw, wedlug zalEcznika nr 4 do Specyfikacji;
5) Dowody-referencje dotyczqce wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b
nalezyty.

nych i produkt6w leczniczych, wedlu gzai4cznika nr
r. ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz.

S

ZlI) dlawyrob6w

zne (Dz. U. z 2076 r., poz. 21,42 ze zm.) dla produkt6w

TERMIN

IAZANIA OFERT,{: 30 DNI OD DNIA OTWARCTA OFERT

ante

Sklad
ofert: cena oferty 100%
Adres stron
oferty,

Miejsce ot

Zamawiai
Termin
,,Montera"
Termin

1

Gen. A.
Osoba do

internetowej, na ktorejjest dostgpne ogioszenie wrazz zalqcznikami (specyfikacjq, formularzem
ysem ofertowym, wzorem umowy, wykazem dostaw, oswiadczeniem): www.spzozaon.pl
ia specyfikacji: z ww. strony internetowejZamawiajqcego lub osobiscie w siedzibie
:00-9'10Warszawa, Al, Gen. A. ChruSciela,,Montera".l03, lpiqtro, pok. 106.
ania ofert: do dnia 07.06.2017 r. do godz. 9:00
sekretariatPrzychodni LekarskiejAoN, 00-910 Warszawa, Al. Gen, A. ChruSciela
-of--e-rt:
pigtro,
pok.
I
106
,
ia ofert: 07.06.2017 r. godz.:9.15 w Przychodni Lekarskiej AON SPZOZ, OO-gjO Warszawa, Al.
Sciela ,,Montera" 103, I piqtro, pok. 106.
taktow: Lidia Rokicka,lel. (22) 673 52 35

e-mail', prz

Za|r4czniki o ogloszenia:
1. Specyfik ja - instrukcja dla wykonawcow wtazzzalqcznikami;
2. formularz

3. kosztorys
4. wz6r

u

5. wykaz
6. oSwi
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