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ponizej 30 000 Euro
Pzedmiotem zam6wienia jest dostawa :
a ftykul6w stomato log icznych i lek6w stomatolog icznych
>>>poNIZEJ DO pOBRANIA SpECvFIKACJa Zet,t6WIENIA I JEJ ZAtACZNIKI

Szczeg6lowy op is przed m iotu zamowien ia przedstawiono w kosztoryrs ie
do specyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w.
Rodzai zam6wienia: dostawa
Trvb udzielenia zamowienia: art.4 pkt. 8 ustawy zdnia 2g stycznia 2004 r. publicznych (Dz. U.22018 r., poz.1986 ze zm.).
WartoS6 zam6wienia - ponizej 30 000 euro.
Okres realizaqi zam6wienia: pzez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywn
dni od dnia zlozenia zam6wienia - Srednio 1 razw miesiqcu.

zalqc:zniku nr 2

zamdwieh

dostawach do 3

Opis warunk6w udziaNu wykonawc6w w postepowaniu oraz opi sposobu
dokonywania oceny speNnienia tych warunk6w
o zam6wienie mogq ubiegac siq wykonawcy, ktorzy spelniajq nastqpujqce warunk dotyczqce:
Posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, j
nakladajq obowi4zek ich posiadania.
1. Posiadania uprawniefi do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci,
nakladajq obowiqzek ich posiadania.
2. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
zam6wienia.
3. Posiadania wiedzv i doSwiadczenia.
Wykonawca musi wykazac,2e posiada wiedzg i doSwiadczelnie w zaluesie podobn
tj. wykonywal lub wykonuje jako generalny wykonawca lub prodwykoniawca, w o
lat przed terminem skladania ofert, co najmniej 2zadania polegajqce na dostawie
stomatologicznych,lek6w i preparat6w leczniczych stomatologicznycl'r, a je2eli
dzialalnoscijest krotszy - w tym okresie, zadania zzakresu rcostaw (sprzedazy) w
do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doswiadczenia, tj. minimurn 2zamawi
ktorych prowadzona byla sprzedaz o warto6ci co najmniej 15 000 zl brutto w skali
oddzielnie. spelnienie ww. warunkuzamawiajqcy ocenial bgdzie na podstawie
wykazu, sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego zalqcznik rrr 4 do Specyfikacji i
dotyczqcych wykazanych dostaw, okreslajqcych, czy dostawy te zostaly wykonane
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

potwierdzenia spelnienia warunk6w udziaNu w postepowaniu
1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o d
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,
nie wczeSniej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku skladania oferly przez wykonawc6w wystgpujqcych wsp,6lnie, wyzej
dokument musi zlozyc ka2dy wykonawca.
2) Formularzoferly, wedlug zalqcznika nr 1 do Specyfikacji;
3) Formularz kosztorysu ofertowego, wedtug zalqcznika nr 2 do Specvfikacji;
4)Wykaz dostaw, wedlug zalqcznika nr 4 do Specyfikacji;
5) Dowody-referencje dotyczqce wykazanych dostaw, okreSlajqcych, czy dostawy
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6) oswiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produktow
leczniczych wedlug zal4cznika
nr5 do Specyfikacji zgodniez:
- ustawq o wyrobach medycznych zdnia20
maja 2010 r. (tj.Dz.rJ.zzar9
r.,poz.1

medycznych;
- ustaw4 z dnia 6 wrzesnia 2001. r. prawo Farmaceutyczne
(Dz.rJ.22019

r.,poz. 499

leczniczych.
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Miejsce otrzymania specyfik_acji:
avw. strony internetowej zamawiajitrcego rub
9i9ozjfi9 zamawiaiqcego: 00-010 warszawd, Ar. Gen- A. Cr,iJs"ierd ;Mo"rte;;,

pok.106.

Te rm i n s kla d a n i a of e rt :

do d.fria, _t3'O5 i20. lg -f ;.do go.dZi. gs00
;

Mieisce skladania ofert: sekretariat Wojskowej Specjalistycznej przychodni
Lekarskiej
sPzoz w warszawie, 00-9r0 warszawa, Ar. Gen. A. chrusciera
,,Montera,, r03, I pigtro,
czynty od poniedzialku do pi4tku w godz.:7.30_15.00.

Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka tet. (22) 673 52 35
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl

ZalEczniki

o o gloszen ia :
1. Specyfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wrazzzalacznikamt:
d

2. formularz oferty;
3. kosztorys ofertowy
4.wzor umowy;
5. wykaz dostaw;
6, o5wiadczenie.
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