N/WR/O1/2019

Warszawa, 16 kwi

2019 r.

OGI,OSZENIE O ZAMOWIEN]'U
poniZej 30 000 euro

iotem zam6wienia jest dostawa artykul6w dezynfekcyj
>>>P

Szczeg6lo
do specyfi
Rodzaj

DO POBRANIA SPECYFIKA(]JA ZAMO'WIENIA I JEJ

Nl[KI<<<

opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w kosztorysie ofertowyrn, zal4czniku
dla wykonawc6w.

ji- instrukcji

nia zam6wienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien
1986 ze zm.).
WartoSi
ienia - poni2ej 30 000 euro.
ji zam6wienia: przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesylvnych dostawach
Okres reali
zloZeria
wienia - Srednio I razw miesiacu.
Opis waru
udziats wykonawc6w w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonyvrania ooeny

Tryb udzi

h (Dz. U

2018 r.,

3 dni od dnia
nienia tych

warunk6w
ie mog4 ubiegai sig wykonawcy,kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dolyczqce:

Posiadani

obowi4zek

uprawnieri do wykonywania okreSlonej dziatralnoSci lub czynnoSci, je\<>7i przepisy pra

nia uprawnieri do wykonywania okre6lonej dziatalnoici lub czynno5ci, je2eli przepisy prawa
zek ich posiadania.

)

3.

4.

Pos

Syt

nakladaj4

posiadania.
kta

dajq

nowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
nia wiedzy i do6wiadczenia:
nawca musi wykazai, 2e posiada wiedzq i doiwiadczenie w zakresie podobrrych dostaw tj.
lub wykonuje
generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat pru:ed terminem sk dania ofert, co najmniej 2
ia polegajqce na dostawie artykut6w do dezynfekcji, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoici
kr6tszy - w tym
, zadania z zakresu dostaw (sprzeda2y) w zakresie niezbqdnym do wykazania spetnienia
runku wiedzy
Swiadczenia, tj. minimum 2 Zamawiajqcych, na rzecz kt6rych prowadzona byla sprzedai o
ccr najmniej 12 000 zl
tto w skali roku dla ka2dego oddzielnie. Spetnienir: ww. warunku Zamawiajqcy ocenial bqdzie
podstawie zatqczonego
oferty wykazu, sporzqdzonego wg wzoru stanowiEcego zatqcznik nr 4 do Spec,yfikacji i za
dowod6w dotyczqcych
kazanych dostaw, okre3lajqcych, czy dostawy te zostaiy wykonane w spos6b nale2yty.
ji ekonomicznej i finansowej.

oswl

gpelnienia

wanrnk6w

l)

Aktualny
przeplsy

is z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidr:ncji i informacji o dzialalnoSci
gaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, wystarviony nie wczesniej niZ 6 rniesigcy przed

jezeli odrgbne

plywen termlnu

skladania

w

skladania oferty przez wykonawc6w wystgpuj4cych wsp61nie, wyZej wymieniony doku
kuzdy wy
2) Fonnula oferty, wedtug zal4cznika nr 1 do Specyfikacji;
3) Fonnula kosztorysu ofertowego, wedlug zalqcznikanr 2 do Specyfikacji;
4)Wykaz
taw, wedlug zal4cznika nr 4 do Specyfikacji;
5) Do
Feronc,je dotycz4ce wykazanych dostaw, okredlaj4cych, czy dostawy te zostaly wykonane w
6)
nie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w leczniczych, wedlug zal4cznikanr 5

t rnusi zloZyi

naleayty.
Specyfikacji.

zgodnie

- ustaw4
- ustawq

wyrobach medycznych zdnia20 rnaja 2010 r. (Dtz.U. z 2019 r., poz. 175 z<:zm) dla
dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo Fannaceutyczne (Dz.u. 22019 r.,po2.499) dla produkt6w

TERMIN

AZANIA OFERT,{: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT

Skladanie
Skladanie

czgSciowych: nie
wariantowych: nie
ofert: cena oferty 100%

Kryteria

medycznych;
I

iczych.

Adres

internetowej, na kt6rej jest dostgpne

www

on.pl

Miejsce

formtrlarz

ania specyfikacji: zww. strony internetowej zamawiai4cego lub osobiscie
w sir
; 00-910 Warszawa, Al.Gen, A. ChruSciela,,Montera,' 103, I pigtro, pok6j

Zama

106

Termin skladania ofert: do dnia Z9.0a2U\r. do._pdz. 9:00
Miejsce

s

ta d a n

ia o fert : sekretariat woj

wW

e,_00-910 Warszawa,

powszedni

od godz.: 7.30-15,00.

Osoba do

ntakt6w: Lidia Rokicka, tel.

sko

wej specj ali.-tycznej przychodni Lekarskiei,,Sl

Al, Gen. A. ChruSciela ,,Monteia,' tb:, t pigtro,i,"tOj f tiZ,

22

673 52 35.

e-mail:

Zal4czniki

1)

ofertowy;

2)
3)

ogloszenia:

- instrukcja dla wykonawc6w wraz z zal4cznikami:
fonn larz ofertowy;

wz6r

4) lvykz
q\ oSwi

SPZOZ

w dni

