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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

ponizej 30 000 euro

Pzedmiotem zamowienia jest dostawa artykulow medycznych
jed no razowych, po mocn iczy ch i srod kow o patru n kowych

>>>PONIZEI D0 POBMNIA SPECYFIKAClAZAMOWIENIA I IEJZAt 4CZNII{<<<

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym (3 czq6ciJ, zal4czniku
nr 2 do Specyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w.
Rodzai zam6wienia: dostawa
Tryb udzielenia zam6wienia: art. 4 pkt. B ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. - prawo zambwien
publicznych (Dz. U. 2017 poz. I579 ze zm.).
Warto5i zam6wienia - poni2ej 30 000 euro,
Okres realizacji zam6wienia: przez rok ocl dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostawach do 3 dni
od dnia zlo|enia zam6wienia - Srednio I razw miesi4cu.

Opis warunk6w udzialu wykonawc6w w postqpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunk6w
O zam6wienie mogq ubiega6 sig wykonawcy,kt6rzy speiniaj4 nastqpujqce warunki d.otycz4ce:
Posiadania uprawniefl do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynno3ci, je2eli przeprsy prawa
naktadaj4 obowi4zek ich posiadania.
1. Posiadania uprawnief do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, je2eli przepisy prawa
naktadaj4 obowi4zek ich posiadania.
2' Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia.
3. Posiadania wiedzy i doSwiadczenia:
Wykonawca musi wykaza6, ze posiada wiedzq i do6wiadczenie w zakresie podobnych dostaw tj.
wykonywal lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech Iat
przed terminem skladania ofert, co najmniej 2 zadania polegaj4ce na dostawie artykul6w medycznych
jednorazowych, pomocni czych i Srodk6w opatrunkowych, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
kr6tszy - w tym okresie, zadaniaz zakresu dostaw (sprzeda2y] w zakresie niezbqdnym do wyl<azania
spelnienia wal'unku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minim um 2 Zamawiaj4cych, na rzecz kt6rych prowadzona
byla sprzeda2 o wartoSci co najmniej 6 000 zI brutto w skali rokr"r dla kaZdego oddzielnie.

Spelnienie ww, warunku Zamawiajqcy ocenial bqdzie na podstawi e zal4czonego do oferty wykazu,
sporz4dzonego wg wzoru stanowi4ceg o zal4cznik nr 4 do Specyfikacji i za!4czonych dowod6w
dotycz4cychwykazanych dostaw, okreSlaj4cych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b nale1yty.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Informacie o oswiadczeniach i dokumentach, jakie mai4 dostar czyt.wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu
1] Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci
gospodarcze j' je?eli odrqbne przepisy wymagajq wpisri clo rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed uptywem terminu skladania ofert.
W przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie, wyZej wymieniony dokument



musi z+ oZy e kaZdy wykonawca.

2) Formularz oferty, wedlug zat4cznika nr
3) Formularz kosztorysu ofertowego, wed

do Specyfikacji;

gza!4cznika nr 2 do Specyfikacji;

medycznych i produkt6w leczniczych, wedlug zalEcznikanr 5

maja 2010 r. (tj.Dz.U.z20L7 r.,poz.211) dlawyrob6w

 )Wykaz dostaw, wedlug zal4cznll<anr 4

s) dotycz4cewy ych dostaw, okreSlaj4cych, czy dostawy te zostaly wykonane

w spos6b nale?yLy.

6] OSwiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6

do Specyfika cji zgo dnie z:

- ustaw4 o wyrobach medycznych z dnia

medycznych;

ustaw4 zdnia6 wrzeSnia 2001r. Prawo

dla p ro dukt6 w Ieczniczy ch.

maceutyczne (Dz, U. z 20L7 r., poz. 2211 ze zm.)

TERMIN ZWL{ZANIA OFERT,{: 30 DNI O

Skladanie ofert czq6ciowych: tak

Skladanie ofert wariantowych: nie

Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%

Adres strony internetowej, na kt6rei ies d o stqpn e o glo szeni e w r az z 6 zal4cznikami (S p e cyfi kaci a,

formularz oferty, kosztorys ofertowy,
www.spzozaon,pl

umowy, wykaz dostaw, o5wiadczenie) :

Mieisce otrzymania specyfikacii: z ww. ny internetowej Zamawiaj4cego lub osobiScie w siedzibie

Zamawiaj4cego; 00-910 Warszawa, Al. Gen A. ChruSciela'Montera" 103, I piqtro, pok. 106.

Mieisce skladania ofert: Wojskowa Spec listvczna Przvchodnia Lekarska,,SpecLek"SPZOZ

1-03 I piqtro, pok. 106 czynnyw Warszawie, 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. ChruSciela "Montera"

poniedzialek-pi4tek w godz. 7.30- 1 5.00.

Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka, teL (22) 673 52 35

e-mail: przychodnia @ spzozaon.pl

Zal4czniki do o glo sz enia :

S p e cyfikacj a - in strukcj a dla wyko naw c6w wr az z zal4cznikami:

1J formularzem ofertowym;

2l kosztorysem ofertowym;

3) wzorem umowy;

4) wykazem dostaw;

5) oSwiadczenie.

Podpis Dyrektora

DNIA OTWARCIA OFERT


