Warszawa, dnia 30.05.2017 r.

Nr sprawy: PLAON/WR/06 I 2017
SPECYFIKACJA

Zal. rtr I do ogloszenia

instrukcja dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6wienia j est
""'
dostaw{ aft ykul6w pr otety cznych i lek6w ;;";i;;t;;;;;;

1'

Przpdmiotem umowy jest dostawa artykul6w proretycznych

i lek6w stomatologi cznychdla przychodni

Le\arskiej Akademii Obrony Narodowej SPZOZ. Szczeg6lowy wykaz afiykul6w i planowanych ilogci zakupu
przbdstawia kosztorys ofertowy zalqczniknr 2 do SIWZ,

2. Za46wtenie:ponizej
3.

30 000 euro

Termin wykonania -przez rok od dnia podpisani umowy, w sukcesywnych dostawach do 3 dni od dnia

4

Akademii Obrony Narodowej SPZOZ,00-910 Warszawa, Al.

5

6.

Wa4rnki
niaj 4 nastgpuj 4ce warunki dotycz4ce :
ialalnoSci lub czynno$ cr, je2eli przepisy prawa nakladaj4

oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
Wykor]awca musi wykazac, ze posiada wiedzg i do(wiadczenie
vruv w
vv zc.Nvrlv
zakresie podobnych
dostaw tj.
uUbLctW
LJ, wykonywal
Wy(UIfyWa:
Puuuurlyull
, ,J-----)jako generalny wyKonawca
ruo wyJ<onuje
lub
wyfonuJeJaKo
wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich ttzechlatprzedte.
tzechlatprzedtenninem
skladariia ofert, co najmniej 2 zadaniapolegaj4ce na dostawie artykul6w protetycznychileczntczych
stomatQlogicznych, a jeleli okres prowadzeniadzialalno6ci jest kr6tszy w tym okresie, zadaniazzal<rest
dostaw (sprzedazy) w zakresie niezbgdnym do wykazania spelnienia warunku wredzy i doSwiadczenia, ti.
minimrlm2 Zamawiajqcych, na rzeczldorych prowadzonabyla sprzeda? o wartoSci co najmniej 10 000 zl
brutto ry skali roku dla kazdego oddzielnie. Spelnienie ww. warunku Zamawiaj1cy ocenial bEdztena podstawie
qo do oferty wykazu, sporz4dzonego wg wzoru stanowi4cego zalqcznlknr 4 do Specyfikacji
zal4c
i zal
ych dowod6w dotyczqcych wykazanych dostaw, okre 6laj4cych, czy dostawy Le zostaly wykonane
w
nale?yly.
enie ww. warunku Zamawiajqcy ocenial bgdzie na podstawie zal4czonego do oferty wykazt,
ego wg wzoru stanowi4cego zal4czntknr 4 do Specyfikacji i zal4czonych clowod6w dotyczEcych
wy
h dostaw, okreslaj4cych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b ndezfiy.

4) Sytu

L lnformacj o oSwiadczeniach i dokumentach, jakie maj4 dostarczy6 wykonawcy w celu potwierclzeniaspelnienia
udziatu w postgpowanlu,
1) A]<tualny odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci gospodarczej,
jeZelfl odrEbne przepisy wymagajl wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze6ilej
ni26 miesigcy

ofert.
ez wykonawc6w wystgpui4cych wsp6lnie,

wyzej wymieniony dokument

z)
2) lgrmularz
Fq)rmularz ofefty,
olerly, wedlug
wecllug zal4cznika
zal4cznikaruru- 1 do Specyfikacji;
3) FQrmularz kosztorysu ofefiowego, wedtug zat4czntkaw 2 do Specyfikacji;
4)Wlkaz dostaw, wedlug zalqcznlka nr 4 do Specyfikacji;
, okreSlajqcy ch, czy dostawy te zoslaly wykonane
ych i produkt6w leczniczych, wedlug zal4czntkanr
010 r. (

Dz.U.

z

2077

r., poz.211)

dla wyrob6w

5

ceutyczne ( Dz.

orylinalu lub kopii poSwiadczonej notarialnie

-

U. z 2016

r

., poz. 2142 ze zm.)

awcy w postgpowaniu jeZeli nie wynika ono z odpisu
ia o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej w formie
jelett dotyczy .

Dokumenty ry formie kserokopii musz4 byc po6wiadczone za zgodnoSc z orygrnalemprzez osobg uprawnion4
do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wymagaj4 poriwiadcz eria za zgodno{c
z orvginaternl. Ofertg (zaL. rc 1) i kosztorys oferty (zat. nr 2) na\eLy z\oiy6. w oryginaie.

Kryteria ocqny ofert i spos6b oceny ofert
Waga: Cenal oferty 100%,

Punkty przypnane za kryterium: ,,cena za realizacjg zam6wienia" bQd4 liczone wg nastgpuj4cego wzoru:

WC: (Cmip: Cx) x 1697

WC-ilo56fl
Cmin - cena
Cx - cena (z

ezacenQ,
w postgpowaniu,
dla kt6rego wynik jest obliczany,

8.

Tennin zsryi4zania ofert4 - 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Skladaniq ofert czg(ciowych: tak
Skladanig ofert wariantowych: nie

9.

Spos6b priygotowania oferly

Ofertg naleZy spPrzqdzic w jgz. polskim, w formie pisemnej, nieScieralnyrr atramentem, umiescii w kopercie
,, lDo stawa

artykulow plotetycznych i l ek6w stomato

lo

g

z

adnotacj4:

iczny ch',

w sekretaria cie zamaw iaj4cego
pok6j 106, I pigtro.

:

iacie zamawiajqcego:
,

Osoba do korhtakt6w: Lidia Rol<icka
e-mail : przycl,rod ni a@spzozton,pl

tel.22

pok6j 106, I pigtro.

673 52 35

Er'ventualne zapytania, o$wiadczenia, wnioski (poza ofert4) mozna sklada6 drogg e-mail na adres wskazany powyzeJ.
11.

Spos6b pofozumiewania sig
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