
OGT.OSZENIE O ZAMOWI ENIU

ponizej 30 000 Euro

miotem zam6wienia jest dostawa lekow i produktow

>>>poNrzEJ D0 poBRANIA spECvFIKAcJe zau6wtEI'{tA I JEJ zAr,AczNIKI<<

do specyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w.

.BSdzalzeCIglytdllq : d ostawa

Nr sprawy: PL 19 Warszawa,23.

t. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh

30 000 euro.
Okres realizacji pam6wienia: pzez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywn'ych dostawac
zlo2enia zamowienia - Srednio 1 razw miesiqcu.
Opis warunkgw udziaNu wykonawc6w w postgpowaniu oraz opis sposob
oceny spelnienia tych warunk6w
O zam6wienie moqa ubieoai sie wvkonawcv, kt6rzy spelniajq astqpujqce warunki dotyczqce:

nej dzialalnoSci lub czyrrno5ci, jez:eli przepisy p

Slonej dziatalnoSci lub czrynnoSci, .jezeli przepisr

ienia do prowadzenia hurtowni farmaceutyczne
Spelni ni na podstawie zalqczonej aktualnej koncesji,
na pro

2. Dys m technicznym oraz osobami zdolnymi do wyk

i do6wiadczenie w zakresie podobnych dostaw
konawca, w okresie ostatnich trzr-.ch lat przed

awie lekow i produkt6w leczniczych, a jezeli okr
ia z zakresu dostaw (sprzedazy) w zakresie nie

iadczenia, tj. minimum 2Zamawtajqcych, na r:
iej '15 000 z{ brutto w skali roku dla kazdego od
qdzie na podstawie zalztrczonego do oferty wyk

sporzqozonego wg wzoru stanowrqceg o zalqczntk nr 4 do Specyfikacji i zalqczonych dow
wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane w spos6b nalezyty.

4. Sytuacji ekonpmicznej i finansowej.

llnformacje o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie majq dostanczyd wykonawcy w celu
spelnienia warqnk6w udziaNu w postqpowaniu
1) Aktualny odpip z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o d;zialalno6ci

odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczeSniej niz 6 m

ow wystgpujqcych wsp6lnie, wyzej wymieniony

rowadzenie hurtown i farmaceutycznej.
Specyfikacji;

lqcznika nr 2 do Specyfikacji;

icznych (Dz.

do 3 dni od dnia

dokonywania

awa nakladajq

prawa nakladajq

, licencji

zamowtenta.

wykonywa{ lub
nem skladania

prowadzenia

ktorych
zielnie.

dotyczqcych

ierdzenia

, jezeli

iqcy przed

ent musi



B)P
z odpi
dzial

ycznych;

z dnia 6 wrzelria 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. IJ . z 2019
dla ukt6w leczniczych.

ictwo do reprezentowania Wykonawcy w postgpowaniu je2eli nie
z wlasciwego rejestru lub aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
sci gospodarczej w fonnie oryginafu lub kopii po$wiadczonej notarialnie - j

zezm.)

ono

i

iedzialku

Dokumenty w e kserokopii musz4 by6 poSwiadczone ,,za zgodno66 z oryginalem" przez uprawruon4
do reprezentow a Wykonawcy. Dokumentyprzedstawione w oryginale nie wynagaj4 podwi ia za zs.odno{(,
z oryginaNem. (zal. nr 1) i kosztorys oferty (zat.nr 2) nale?y zloi:yd w oryginale.

8, Nie sig skladania oferl czgSciowych i wariantowych.

ofert i spos6b oceny ofert9. Kryteria

zacjg zam6wienia" bgd4liczone wg nastgpuj4ce

za ceng,

w postgpowaniu,

dla kt6rego wynik jest obliczany.

arcia oferf.

rmie pisemnej, nieScieralnym atramentem, umi

w leczniczych"

godz. 9.00 w sekretariacie zamawtaj4cego:
ontera" 1 03, pok6j 1 06, I pigtro, czynny od p,

ii w kopercie

do pi4tku w godz.: 7.30-15.00

Otwarcie ofert hast4pi 7 .05.2079 r. o godz. 9.I5.

rent6w.

673 52 35, e-mail: przychodnia@spzozaon.pT

Korespondencjg (poza ofert4) zamawtaj4cy i wykonawcy przekaztj4 e-mail: przychodrna@s

Zal4czniT<t:

Zal. nr 1 - formularz ofertowy;
Zal.nr 2 -kosztprys ofertowy;
Zal.rr 3 -wz6r umowy;
Zal.w 4 -wykdz dostaw;

on.pl

Zal. nr 5 - oSwildczerieo dopuszczeniu,
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