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SPECYFIKACJA
instrukcja dla Wykonawc6w
Pzedmiotem zam6wienia jest zakup i dostawa
system u wywolywa
wewnqtrzustn ych cyfrowych
1.

ZamSwienie: ponizej 30 000 euro

2.

Termin wykonania zam6wienia: 30 dni od daty podpisama
umowy
GWARANCJA - wykonawc audzieli min. 24miesigcznej
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5. Warunki:
o zam6wienie mog4 ubiega6 sig wykonaw

1)
2)
3)
4)
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Po_siadania

cy,ktlazy spelniai4 nastgpui4ce warunki d

unraynigl do wykonywania o$eSlonej

naklad ajq obowiqzek ich po siadania.

Dysponowania odpowiednim potencjalem
z'drrrowtenta.

te

lub czynnoSci,

icznymoraz osobami

i pr:zepisy prawa
wykonania

Posiadania wiedzy i doSwiadczenja.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

rnformacje o oiwiadczeniach i doku entach, jakie
mai4 dosta rczy(wykonaw
potwierdzenia spelnienia warunkriw udziah

; p;;powaniu.

w celu

l) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z cgntralnej
ewidencji i inform
jezeli

acji o dzial lnorici gospodarczej,
odrgbne przepisy wymagaJEwpisu do rejestru
rubewidencjir, wystawiony nie w
niej ni2 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania

oferl.
W przypadku skladania oferty przezwykonawc6w
wystgpuj4cych wsp6ln ie, wy\ej
musi zlo Ly c kaldy wykonawca.
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eniony dokument
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o speqyfikacji'

Dokumenty w formie kserokopii musz4 byi poSwia
dezone ,, za
aur4r\
wykonawcy. Dokumenty przeclstawione w
oryginale
::::_Y:j:::j:::n_.:1:",owania
poSwiadczenia
za zgodnoSi z ory ginalem.
Dokumenty wymienione w pkt. 6 ust. 2 i
3 musz4 byc zro2one w oryginale.
Ka,dy wykonawca w niniejszym postgpowaniu
mo ze zro2yctylko jedn4 ofertg.
7. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100%

" przez osobg
e wymagaj4

Najnizsza oferowana cena

wc : ------------------:--------------------Cena badanej oferty

x 100%: wartoSi punktowa oferowaner. cenv

8.

Termin zwiqzaniaofert? - 30 dni od dnia otwarcia
ofert.
9. Informacja na temat czgilcj zam6wienja i
mozliwoSci sklaclania ofert czqsciowvch nie dopuszcza
siq
skladani a ofert czgsciowych.

10, Spos6b przygotowania oferty:
Oferlg nale|y sporz4dzic w jQz.polskim, w foimie
pisemnej, niescieralnyrn atramen
w kopercie z adnotacia:
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Otwarcie ofert nast4p I 25 .06.2019 r. o godz. 1
9. 5
Z amaw i aj qc y ni e prz ewi duj e z ebr ania o
ferent6 w.
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4. Klauzul a informacyina

7

nr 106, I pigtro.
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12' osoba do kontakt6w: p. Roch Sienkiewicz
ter.50L 162
13. Spos6b porozumiewania sig:
Korespondencjg (ptoza ofert4) zamawrajqcy i wykonawcy

,j

g77,e-mail: przychodni

rzekazuj4 e mail.

I. Zgodnie z afi. 13 ust. 1 Og6lnego Rozporz4dzeni4o
Ochronie Danych (RODO) informujr
d
jest ,r"jrk";;i pecjatistyczna przychodnia
ur'o:rt."'
sPzoz w warszawie, 00-910^ :lr.o*ouowych
warczawaal, Gen. a. cn-s.ii;,1ffi;;#r
b) administratot wyznaczyl Inspektora ochrony Da4ych,
zld.6rymmog4 sig paristwo kontakt
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6w prawa, atakle
minir;tratora (np.

mioty, kt6rym
2001 r o

dostgpie do informacji publicznei
administrator nie zamierzaprzekazywac Pafstwa
ou"y"rr

o.lfowych do paristwa trzecrego ub organizacji
migdzynarodowej;
majqPafstwo prawo uzyskai kopig swoich danycir
osobowych w siedzibie administratora.
bsd4 przechow)'lvane zKodnie z aft.. e7 ust. 1
ustaw ypzp,przez
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przechowywania ob ej muj e caly czas trw aniaumowv:
h) przystuguje Paristwu prawo dostppu do tresci
,*oich dan ch, ich sprostowania lub ograni
atakZe prawo do wniesienia skargi do organu nadforczego;
.|

od dnia
4 lata, okres
41a1.

nta przetwaruania,

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakZe niezbgdne do realizacjiww. celu;
administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zattomatyzowany w oparciu o Paristwa d
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Zalqczniki:

1)
2)
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Formularz oferty

Wz6rumowy
OSwiadczenie
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