
Nr sprawy: PLAONA/i/R|O2|2)1 8 Warszawa ,21 .03.2018 r.

OGI.OSZENIE O ZAMOWIENIU
ponizej 30 000 Euro

Pzedmiotem zam6wienia jest zakup i dostawa spaqtu komputerowego - serwer

>>>poNIzEJ DO POBRANIA SPECYF',TKACJA ZAMoWTENTA r JtrJ ZAN,4CZNIKI<<<

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w formularzu ofeftowym, zal1cztiku nr I do Specfikacji-
instrukcj i dla wykonawc6w.
Rodzaj zam6wienia: dostawa
Tryb udzielenia zam6wienia; art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia29 sIycznia2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U.

2017 po2.1579 zezm.).
WartoSd zam6wienia -poniZej 30 000 euro.

Okres realizacji zam6wienia: 30 hwietnia 2018 r.

Opis warunl<6w udzialu wykonawc6w w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych
warunkdw.

O zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonawcy,ktorzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz4ce:

Posiadania uprawnieri do wykonywania okleSlonej dzialalnoSci lub czynno6 ci, je\eh przepisy prawa nal<tadajq

obowi4zek ich posiadanra.

1 . Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

2. Posiadania wiedzy i doSwiadczenia.

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu.
1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu skladania ofert. W przypadku skladania oferlry przez wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie,
wyzej wymieniony dokument musi zloiy1 kazdy wykonawca.
2) Formularz oferty, wedlug zalqcznika nr 1 do Specyfrkacji.
Kaldy Wykonawca w niniejszym postgpowanivmole zLoLy(, tylko jedn4 ofertg.

TERMIN ZWIAZANIA OFERT,{: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT
Skladanie ofert czgSciowych: nie
Skladanie ofert wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert:
a) waga ceny brutto 90%
b) waga okresu gwarancli 70 o/o

Adres strony internetowej, na l<t6rej jest dostgpne osloszenie wraz z 3 zalacznikami (Specvfikacia..
formularzem ofertv, wzorem umowv) :www.spzozaon.pl

Miejsce otrzymania specyfikacjit zww. strony internetowej ZamawiajEcego lub osobiScie w siedzibie
ZamawiajEcego: 00-9 1 0 'Warszawa, A1. gen. A, ChuSciela I 03, I pigtro, pok. nr 106 (czynny od poniedzialku
do pi4tku w godz: 7.30-15.00).

Termin skladania ofert: do dnia @9:00

Miejsce skladania ofert: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ,,Speclek"SPZOZ w Warszawie,
00-910 Warszawa, Al. Gen. A. ChruSciela "Montera" 103 I pigtro, pok. 106 azynny poniedzialek-pi4tek w godz.

7.30-15.00.
Osoba do kontal<t6w: Roch Sienkiewicz tel. 501 162 87
e-maif : p rzychod nia @spzozao n.pl

Zalaczniki do ogloszenia :

1) Specyfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wrazzzal4cznikamt.
2) Fornularz of'ertowy;
3) Wz6t ulnowy;
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