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Warszawa, dnia 17.04.2018 r.

B

SPECYFIKACJA
Zal. nr 1 do ogloszenia
instrukcja dla Wykonawc6w
przedmiotem zam6wieniajest dostawa
artykul6w stomatologi cznychi lek6w stomatologicznych

1'

Przedmiotem umowy jest dostawa artykul6w
stomatologi cznychi lek6w stomatologi cznych
dla wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

2.
3.
4"

5'

,,Speclek" spzozw warszawie, szczeg6lowy
wykaz artykul6w i planowanych ilodci zakupuprzedst-awiakosztorys
ofertowy zalEcznikw 2 dosrwz,
Zam6wietie: poniilej 30 000 euro
Termin wykonania
-ptzezrok od dnia podpisania umowy, w sukcesy,,;vnych dostawach do 3 dni od dnia
zloLeniazam6wienia _ Srednio I ruzw miesi4cu.
Termin waznosci - wykonawca udzieli min. r2miesigcznego
terminu na dostarczony towar od dnia
dostawy partii towaru.
Miejsce dostaw: wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia
Lekarska,,Speclek,, Samodzielny
Publiczny Zakladopieki zdrowohejwWarczlwie,
Al. Gen. A. ct rus"ieta 103,00-910

Warszawa

6.
o

Warunki

zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonaw cy,Id.6rzy
spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz4ce:
Posiadania uprawnieri do wykonywania okreslo
n$ arruiutnos"ii.rf
jezeli przepisy prawa
nakladaj 4 obowi4zek ich posiadania.
"ry*osci,

1)

2)

Dysponowania odpowiednim potencjalem techniczn
ym orazosobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia.

3)

Posiadania wiedzy i do6wiadczenia:
wykonawca musi wykaza6,Zeposiada wiedzg i do$wiadczen-ie
w zakresie podobnych dostaw, tj.
wykonywal lub wykonuje jako generalnywykonawca
lubpodwykonawca, w okresie ostatnich trzechlat
przed terminem sflld-ania ofert, co najmniej
2 zadariapolegaj4ce na dostawie narzEdzi
stomatologicznych lek6w i preparat6w lec
gicznych, a je2eri
dzialalno{cijest kr6tszy w tym okresie, za
taw (sprzed aZy) w
do wykazania spelnienia warunku wiedzy
minimum 2 Zama
kt6rych prowadzona byla sprzedaz o warlosci co
najmniej 10 000 zlbruttow skali roku dla kazdego
oddzielnie' Spelnienie ww' warunku zamawiaiEcy
o""niul bgdzie na podstawi e z,al4czonego do oferty
wykazu, sporzqdzonego wg wzorustanowi4cego-zalqcznlkw
4 do
w
dotyczEcychwykazanychdosta iz, okreSlajalyJh,
czydostaw y te zo
Spelnienie ww' warunku zamawiai*cy ocenial
agaziena podstawie
sporz4dzo
stanowi4ceg o zal4cznlknr 4 do Specyfikacj
i i zal4czonych dowod6w d,otycz4cych
wykazany
$rai4cych, cry dosia*y te zostary'wykonane
w spos6b natezyty.
4) Sytuacj
i finansowel.
1' Informacje o oswiadc zeriachi dokumentach, jakie
maj4 dostar czyc wykonawcy
spelnienia warunk6w :udzialu w postgpowaniu.
1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub
z centralnej ewidencji
gospodarczej , jeLeli odrgbne przepisy

w celu potwie rdzenja

i informacji o dzialalno$ci
wymagajlwpisu do rejestru-- lub ewidencji, wystawiony
nie
wczesniej niz 6 miesigcy prue l uptywem terminu
skladania
w przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystgpuj4cych
"r"n
wsp6lnie , wyLelwymieniony
dokument musi zlo4y c ka2dy wykonawca.
2) Formularzoferlry, wedlug zaLqcznikanr 1
do Specyfikacji;
3) Formularz kosztorysu ofertowego, wedfug
,u+*"rnikunr 2 d,o Specyfrkacji;
4)Wykaz dostaw, wgdtug zal4cznikanr 4 do
Specyfikacji;
5) Dowody-teferencje dotycz4ce wykazanychJostaw,
okreslaj4cyc h, czydostawy te zostalywykonane
w spos6b nale?yty;
6)oswiadczenie nt' dopuszczenia wyrob6w
medycznychi produkt6w leczniczych. wedlug
zal4cznika
ru 5 do Specyfikacj i, zgodnie z:
-ustaw4owyrobach medycznychzdnia20maja2010r.(Dz.u.
z 2017r., poz.2rl)dlawyrob6w

medycznych;

-ustaw4zdnia6wrzeltia200lr'PrawoFarmaceutyczne(Dz.rJ.
z2017r.,poz.22llzezm.)
dla produkt6 w leczniczy ch.
postgpowaniu jeZeli nie wynika ono z odpisu
isie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej
jeheli dotyczy.
uprawnion4
zenia za

Kryteria oceny oferl i spos6b oceny ofert
Waga: Cena oferty I00%.

Punkty przyznar'e za kryterium: ,'cena za realizacjE
zam6wienia" bgdg liczone wg nastgpuj
4cego wzoru:
WC = (Cmin: Cx) x 1ggo7o
WC - ilo6i punkt6w
e za cenQ,
Cmin - cena minima
w postgpowaniu,
Cx - cena (z VAT) p
dla kt6rego wynik jest obliczany.

B.

Termin zwi1zaniaofert4 - 30 dni od dnia otwarcia
ofert.
Skladanie ofert czgsciowych: tak
Skladanie ofert wariantowych: nie

9.

Spos6b przygotowania oferty

ofertg nalezy sporzqdzi( w jgz' polskim, w formie pisemnej,
niescieralnym atramentem, umiescii w kopercie

10.

Dostawa artykul6w stomatologicznych,lek6w i preparat6
"
Miejsce i termin zLohenia ofert:

z

adnotacj4:

w leczniczych stomatologicznych,,

ofertq nale2y zloLyd do dnia 8.05.2018 r., do godz.
9.00 w sekretariacie zamawiaj4cego: 00-910
warszawa,
Al' Gen' A' chrusciela ,,Montera" 103, pok6j 106, I pigtro, czynny
od poniedzialku do pi4tku w godz.:7.30-15.00
Otwarcie ofert nast4pi 9.05.201g r" o godz. 9.15.
Z amaw i aj 4cy ni e prz ewi duj

e zebr ania o fer ent6 w.
Osoba do kontakr6w: Lidia Rokicka tel.22 673
52 35

e-mail : przychodni a@spzozaon.pl

Ewentualne zap54aria, oswiadczenia, wnioski (poza
ofertu) mo?naskladai drogg e-mail na adres wskazany
powyZej.
I

L

Spos6b porozumiewania sig:
Koresp onden cj g (p o za ofert4) zamaw iaj
1cy i wykonawcy przekazuj4 e

mail: prz:,chodnja@spzozaon.pl

Zalycznil<r:

Zal. nr

1

Zal.rvL

- formularz ofertowy

;

-kosztorys ofertowy ;
Zal. nr 3 -wz6r umowy;
Zal. nr 4 - wykaz dostaw;
Zal. rr 5 - oSwiadczenjeo dopuszczeniu.

Dyrektor

