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OGI.OSZEN I E O ZAMOWI ENI U
poniZej 30 000 Euro

Pzedmiotem zam6wienia jest zakup idostawa systemu wywolywan
wewnqtrzustnyc h cyfrowyc h

>>>PONIZEJ DO POBRANIA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA I

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wrenia przedstawiono w formularn ofertowym, zal4cntiku
instrukcji dla wykonawcow.
Rodzaj zam6wienia: dostawa
Tryb udzielenia zam6wienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z drua 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wi
2018 po2.7986 zezm.).
Warto5i zam6wienia - poniZej 30 000 euro.
Okres realizacji zam6wienia: 30 dni od daty zaw'vrciaumowy

Opis warunk6w udzialu wykonawc6w w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oce
warunk6w.

o zam6wienie mog? ubiegai sig wykonawcy,kt6rvy spelniaj4 nastgpuj4ce warunki dotycz1ce:

Posiadania uprawniefr do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynno6ci, leaeTiprzepisy
obowi4zek ich posiadania.

1. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy

06.2019 r.

zdjq6 RTG

I do Specyfikacji-

publicznych (Dz. U.

spelnienia tych

rnl<Iadajq

zamowrcnLa.

2. Posiadania wredzy i doSwiadczenia.

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Informac akie ma
spelnienia warunk6w udzialu w postepdwaniu.

1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z dentralnej ewidencji i informacji o dziatra gospodarczej, jeleIi
odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestn4 lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej 6 rniesigcy przed
uptywem terminu skladania ofert. w przlpadku skladania oferty przez wykonawc6w wsp6lnie,
wyZej wymieniony dokument musi z\o2y| kazdy wykonawca.
2) Formularz oferty, wedlug zal4czntkanr 1 do qpecyhkacji.
3) OSwiadczenie, wedlug zalqcznlka nr 3 do spegyhkacji.
4) Wymagane certyfikaty, deklaracje CE.

Ka2dy Wykonawca w niniejszym postgpowanirl moZe zlo2y( tylko jedn4 ofertg.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT
Skladanie ofert czgSciowych: nie
Skladanie ofert wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert: cena oferty 100o/o

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgplre
ofertv. oSwiadczenie Wvkonawcy. wz6r umowy) :www.spzozaon.pl

Miejsce otrzymania specyfikacjit zww. strony irqternetowej Zamawiajqcego lub osobiScie w si
Zamawiaj4cego: 00-910 Warszawa, Al. gen. A. ChruSciela 103, I pigtro, pok, nr 106 (czynny od
do pi4tku w godz:7.30-15.00).

Termin skladania ofert: do dnia 25.06. 2019 r. do eodz. 9:00

Miejsce skladania ofert: Wojskowa Specjalistyczlta Przychodnia Lekarska,,Speclek"SPZOZ Warszawie,
-pi4tek00-910 'warszawa, Al. Gen. A. Chrusciela "Montera" 103 I pigtro, pok. 106 czynny poniedzi

w godz. 7.30-15.00.
Osoba do kontakt6w: Roch Sienkiewicz tel. 501 162 877
e-mail: przychodnia@spzozaon.pl

Zalaczniki do oeloszenia:
1) Specyfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wrazzzal4cznik4tni..
2) Folnularz ofertowy;
3) OSwiadczenie;
4) Wz6r' umowy;
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