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OGLOSZENIE OAMOWIENIU

ponizej 30 000 euro

Pzedmiotem zamowienia jest dostawa errtykul6w
jednorazovrryc h, po mo cn iczy ch i s rod kow o potr

>>>toNIZE; Do poBRANIA spEcyFIKACJAzAMowIENIA I IEI zAT,ACZNIKI<<

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w kosztorysie ofertowym [3
nr 2 do Specyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w,
Rodzai zam6wienia: dostawa
Tryb udzielenia zam6wienia: art. 4 pkt. B ustawy z dnia29 sficznia2004 r. _ prawo za
publicznych [Dz, U. 201.8 poz. 1986 ze zm,).
Warto6i zam6wienia - poni2ej 30 000 euro,
okres realizacji zam6wienia: przezrok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych d
od dnia zloLenia zam6wienia - Srednio L razw miesiacu.

opis warunk6w udzialu wykonawc6w w postqpowaniu oraz opis sposobu dokonywan
spelnienia tych warunk6w
o zam6wienie mog4 ubiega6 siq wykonawcy,kt6rzy spelniai4 nastqpuJqce warunki doLyczq
Posiadania uprawniefi do wykonywania okreSlonej dzialalnosci lub czynnosci, je1eli przepi
nakladaj4 obowiqzek ich posiadania.

doLycz4cychwykazanych dostaw, okreslajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1' Posiadania uprawnief do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci Iub czynnoSci, je2eli
nakladajq obowiqzek ich posiadania,
2' Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko
zam6wienia.
3. Posiadania wiedzy i doSwiadczenia:
wykonawca musi wykazai, 2e posiada wiedzq i doSwiadczenie w zakresie podobnych dosta
wykonywal lub wykonuje jako generalny wykonawca lub podwykonirwca, w opresie ostatni
przed terminem skladania ofer! co najmniej 2 zad,aniapolegay4ce na dostawie artykul6w mr
iednorazowych, pomocni czych i Srodk6w opatrunkowvch, a jezeli okres prowadzenia dziala
kr6tszy - w rym okresie, zadaniaz zakresu dostaw (sprzedaiy) w zakresi,e niezbqdnym do
spelnienia warunku wiedzy i doswiadczenia, tj, minim vm 2 zamawrajqcych, na rzeczkt6r
byla sprzeda2 o wartoSci co najmniej 6 000 zlbrutto w skali roku dla ka2dego oddzielnie.

Spelnienie ww' warunku zamawiai4cy ocenial bqdzie na podstawi e zitl4czonegr do oferty wy
sporz4dzonego wg wzoru stanowi4ceg o zal4czniknr 4 do Specyfikacji i zal4czonyctr aowod6r

Informacie o oswiadczeniach i dokumentach, iakie mai4 dostarczyd wykorrawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu
1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infbrmacji o dziatalnosci
gospodarcze j, jeLeli odrqbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lutr ewidencji, wystawiony
wczeSniej niZ 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert.
w przypadku skiadania oferty przezwykonawc6w wystqpui4cych wsp6rnie, wy2ej wymienio y dokument
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musi zloZyc ka2dy wykonawca.
2l Formularz oferty, wedlug zal4cznikanr 1 do Specyfikacji;
3) Formularz kosztorysu ofertowego, wedlug zal4cznika nr 2 do Specyfikacji;
4) Wykaz dostaw, wedlug zal4cznikanr 4 do Specyfik.acji;

w spos6b naleLy\r.
doLycz4ce wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te

6J Oswiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produkt6w recznic,,zych,wedrug
do Specyfikacji zgodnie z;
- ustawE o wyrobach medycznych z dnia20 maja2010 r. (tj. Dz.IJ. z:,201.g r., rtoz. r75 ze zmWyrob6w medycznych;
- ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001. r. prawo Farmaceut5rc zne (Dz.Ir. z 2019 r., poz. 499 ze zm.dla produkt6 w leczniczv ch.
TERMIN zwIAzANrA OFERT.{: 30 DNI oD DNrA orwARcrA OFERT
Skladanie ofert czqsciowych: tak
Skladanie ofert wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert: cena oferty 1,00o/o

Adres strony internetowei, na kt6rei iest dostqpne ogloszenie wraz z 6 zatr4cznikamiformularz oferty, kosztorys ofertowy, wz6r umowy, wykaz dost:rw, oswiadczenie):
www.spzozaon.pl
Mieisce otrzymania specyfikaci i: zvvw'strony internetowe jzamawiajqcego 1ub osobiscie
Zamawiai4cego: 00-910 warszawa, Al. Gen. A. chrusciela ,Montera,, 

1.03, I piqtro, pok. 106.

Mieisce skladania ofert: wojskowa specjalistyczna przychodnia Ler<arska,,Speclek,,SpZoZ
w warszawie, 00-g10 warszawa, AI. Gen. A. chruSciela ,,Montera,, 

103 I piqtro, pok. 106poniedzialek-piEtek w godz. 7.3 0_ 1 5.00,
Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka, te:^ (22) 673 52 35
e-mail : przychodnia @ spzozaon.pl
Zal4czniki d o o glo sz enia :

specyfikacja - instrukcja dla wykonaw c6w wraz z zalacznikami:
1) formularzem ofertowym;
2J kosztorysem ofertowym;
3J wzorem umowy;
4) wykazem dostaw;
5J oSwiadczenie.
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