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SPECYFIKACJA
instrukcj a dla Wykonawc6w

Paedmiotem zam6wienia jest dostawa spzqtu komputerowego - serwer

1. Zamfiwienie: ponizej 30 000 euro

2" Termin wykonania zam6wienia: 30 kwietnia 2018 r.

3. GWARANCJA - Wykonawca udzieli min. 36 miesigcznej gwarancji na serwer, gwarancja na dyski
twarde min. 36 rniesiEcy

4. Nazwa oraz miejsce dostawy: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaldad opieki Zdrowotnej w Warszawie, A1. Gen. A. ChruSciela 103,
00-910 Warszawa

5. Warunki:

o zam6wienie mog4 ubiega6 sig wykonawcy, ktrirzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz4ce

1) Posiadania uprawnieri do wykonywania okreSlonel dziatralnoSci lub czynnoSci, jezeli plzepisy prawa
nald.adal1 obowi4zek ich posiadania.

2) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznyrn oraz osobami zdolnS.nni do wykonania
zam6wienta.

3) Posiadania wiedzy i doSwiadczenra.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6. Informacje o o5wiadczeniach i dokumentach, jakie maj4 dostarczy( wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu.

1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej,
jeIeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy
przed uplyr,vem teminu skladania oferl.

W przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystgpuj4cych wsp61nie, wyZej wymieniony dokument

musi zlo2y (, kazdy wykonaw c a.

2) Formularz ofefiy, wedlug zalqcznika nr 1 do Specyfikacji;
DokumentywformiekserokopiimuSZ4byipoSwiadczone,,@,,prZeZosobg
uprawnionq do rcprezentowania Wykonawcy. Dokumenty przedstawione w oryginale nie wl,rnagaj4
poSwiadczenta za zgodnoSi z orygrnalem.

Dokumenty wymienione w pkt. 6 ust. 2) musz? byc zlohone w oryginale.

I(aZdy Wykonawca w niniejszym postgpowaniu moLe zlo2yd tylko jedn4 ofertg,

7, Kryteria wyboru oferty:

a) waga ceny brutto 90%

b) waga okresu gwarancji I0 o/o



wz6r obliczenia oferty:

a) cena

NajniZsza oferowana cena
WC

Cena badanej oferty

b) gwarancja:

x 90%o: wartoSc punktowa oferowanej ceny

Liczba miesigcy gwarancji w badanej ofercie
WG : -------- - x 70Y": wartoSi punktowa oferowanego okresu gwarancji

Najwyzsza liczba miesigcy gwarancji w ofertach

P:WC+WG
gdzie:
P - og6lna ilo6i punkt6w przyztar'a w ofercie;
WC - iloSi punkt6w przyznanych badanej ofercie za cerr7;
WG - iloSi punkt6w przyznanychbadanej ofercie za okres udzielonej gwarancji.

8. Termin zwi1zania ofert4 - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9. Informacja na temat czg5ci zam6wienia i mo2liwoSci skladania ofert czgSciowych: nie doptszcza
sig skladania ofert czgSciowych,

10. Spos6b przygotowania oferty:

Ofertg nale?y sporzqdzi(, w jQz. polskim, w formie pisemnej, niescieralnym atramentem, umiesci6
w kopercie z adnotacjq:

Dane Wykonawclr:
Nazwa:.
adres:.
telefon/fax: ......

Sprawa nr: PLAON/WR/ 02 / 2018

Oferta na "Zakup i dostawa sprzgtu komputerowego- serwer"
nie otwiera( przed dniem 03.04.2018 r., ina 9:00

11. Miejsce i termin zloLenia ofert:

Ofertg nale?y zloZyc do dnia 03.04.2018 r.. do eodz. 9.00
w sekretariacie zamawiaj4cego w Warszawieprzy Al. Gen. A. ChruSciela 103, pokoj nr 106, I pigtro.

Otwarcie ofert nast4pi 03.04.2018 r. o godz. 9.15.

Z amaw i aj qcy ni e prz ewi duj e zebr ani a o ferent6 w.

12. Osoba do kontaktriw: P. Roch Sienkiewicz tel. 501 162 877, e-mail: przychodnia@spzozaon.pl

13. Spos6b porozumiewania sig:

Korespondencjg (poza ofert4) zamawiajqcy i wykonawcy przekazujE e mail.

Zalqcznikiz
Zal. nr 1 - formularz oferty
Zal. rtr 2 - wzor umowy

(podpisal


