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OGI-OSZENIE O
OWIENIU
ponizej 30 000 uro

Pzedmiotem zam6wienia jest zakup i dostawa sy
wewnqtrzustnych
>>>PONIZEJ DO POBRANIA SPECYFIKACJA ZA

u wywoNywani zdj96 RTG
h

OWIENIA I JEJ

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w formu
instrukcji dla wykonawc6w.
Rodzaj zam6wienia: dostawa

ofertowym, zalqczriku

Tryb udzielenia zam6wienia: arl. 4 pkt. g ustawy

z dnia 29 st
(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze 2m.1.
WartoS6 zam6wienia - poniZej 30 000 euro.
Ofrres realizacji zam6wienia: 30 dni od daty zawarciaumowy
Opis warunkriw udzialu wykonawc6w w postgpowaniu oraz opis

a 2004 r.

-

Specyfikacji-

ri publicznych

spelnienia tych

warunki dotycz4ce:

Posiadania uprawnief do wykonywania okreslonej dzialalnoSei lub
obowi4zek ich posiadania.
1.
2.
3.

1 do

Prawo

dokonywania

warunkdw.
O zam6wienie mog4 ubiegai sig wykonawcy,kt6rzy spelniajq

f-4czNIKr<<<

analdadajq

Dysponowania odpowiednim potencjalem technicz nym oraz
Posiadani a wiedzy i doSwiadczenia.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

mi zdolnymi do wykonan

zam6wienia.

1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnei ewidencii

i formacji o dzialalnoSci
odrgbne przepisy wymagaj4wpisu do rejestru lub ewidencji, r4rsta
iony nie wczeiniej niZ 6
uptywem terminu skladania ofert. W przypadkuskladania-ofertv p
wykonawc6w wystgp

dopuszczony do obrotu iu|ywania na terenie Rzeczpospolitej po
medycznych. Napotwierdzenie dopuszczenia oferowanego

(w formie oryginafu lub kserokopii potwierdzo tej za zgodnolc
zo
Iub zgloszenie do Rejestru Wyrob6w Medycznych lub oSwiadcze
nie podlega obowi4zkowi wpisu do Rejestru Wyrob6w
Kahdy Wykonawca w niniejszym postgpowaniu moZe zlo\y| tylko

jako wyr6b medyc ny powinien byi
iej zgodnie zprzepisa
o wyrobach
ia do obrotu Wykona
a przedld.ada
inalem) wraz z ofertE
ikat CE, wpis
z uzasadtieniem, ze dane urzqdzenie

j

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:30 DNr OD DNIA OTWARCTA
Sl<ladanie ofert czgsciowych nie
Skladanie ofert wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert: cena ofefiy 100%
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpne ogloszenie wraz
;www.spzozaon.Dl

Miejsce otrzymania specyfikacji zww. strony internetowej Zamawiaj
Zamawiaj4cego: 00-910 Warszawa, Al. gen. A. ChruSciela lb3, I pigtro,

lub osobiScie w
.

do pi4tku w godz:7.30-15.00).

Termin skladan,ia ofert do dniaZg;.A7.20i19 r. do sodz, g,UO
Miejsce skladania ofert: wojskowa Specjalistyczna przychodnia Leka
00-910 Warszawa, A1. Gen. A. ChruSciela,,Montera', 10i I pigtro, pok.

w godz,7.30-15.00.

nr 106 (czynny od po

,,SpeclelC'SPZOZ w

0

6 czynny poniedzialek-

zialktr

atszawLe,

iatek

Osoba do kontakt6w: Roch Sienkiewicz tel. 501 162 g77
e-mail : przychod nia @spzozaotr.pl
Zalaczniki do ogloszenia:
I ) Specyfikacja - instrukcja dla wykonawc6w wraz
z zalqcznikami:
2) Fonnularz ofeltowy;
3) OSwiadczenie;
4) Wz6r umowv

pis Dylektora

