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SPECYFIKACJA
instrukcja dla Wykonawc6w

Paedmiotem zam6wienia jestzakup i dostawa systeinu wywoNywania
wewnqtrzustnyc h cyfroqlyc h

1.

2.

3.

A

00-910 Warszawa

5. Warunki:

o zam6wienie mog4 ubiegad sig wykonawcyrkt6rzy spelniaj4 n

1) Posiadania uprawnieri do wykonywania okreSlonej dzialah
nakladaj 4 obowi4zek ich posiadania.

2) Dysponowania odpowiednim potencj alem technicznTnn or az
zam6wienia.

3) Posiadania wredzy i doSwiadczenia.
4) Sy'tuacji ekonomicznej i finansowej.

6" Informacje o oSwiadczeniach i dokumentach, jakie majQ

uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty p
poSwiadczenia za zgodnoS6 z ory grnalem.

Dokumenty wymienione w pkt. 6 ust. 2 i 3 musz4 byc zlolonew

I(aLdy Wykonawca w niniejszSzm postgpowaniu moze zloLyc

7. Ifty'teria wyboru oferty: cena oferty 100%

potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postgpowa

1) Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewiden jiiinformacjiodzial lnoSci gospodarczej,
jeZeh odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewi 1, Wystawlony nle wc imej ntL 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania ofert.

W przypadku skladania oferty przez wykonawc6w wystgpuj

musi zlo 2y c kuhdy wykonawca.
2) Fonnularz oferly, wedlug zalqcznika nr 1 do specyfikacji;
3) OSwiadczenie, wedlug zalqcznikanr 3 do specyfikacji.

wsp6lnie, wyhej ieniony dokument

4) Wymagane cerlyfikaty, deklaracje CE. Oferowany przedmiot lam6wienia jako w b medyczny
powinien by6 dopuszczony do obrotu i
z przepisami o wyroba ch medy cznych.

do obrotu Wykonawcaprzedldada (w fo
z oryginalem) wraz z oferlq certyfikat CE

iej zgodnie

urz4dzenia

oSwiadczenie zuzasadnieniem, 2e daneurz1dzenie nie podleEfa obowi4zkowi wpis do Rejestru

Wyrob6w Medycznych.

Dokumenty w formie kserokopii musz4 by6 po6wiadczone ,, nosc z o ale " przez osobg
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wz6r obliczenia ofertlz:

a) cena

Najnizsza oferowana cen
WC : -------- x 100"/o: wartoSi ounktowa

Cena badanej oferty

8. Termin zwiqzania ofert4 - 30 dni od dnia otwarcia ofeft.

9. Informacja na temat czQlci zam6wienia i mozliwoSci skladan
skladania ofert czgSciowych.

10. Spos6b przygotowania oferty:

Ofertg naleizy sporz4dzic w jEz. polskim, w formie pisemnej, ni
wkopercie zadnotacjq:

oferowanej ceny

ofert czeSciowvch: dopuszcza sig

reralnym atramen umlesclc

11. Miejsce i termin zloL,enia ofert:

Ofertg nale?y zNoLyt do dnia 29.07.2019 r. do eodz. 9.00
w sekretariacie zamawiaj4cego w Warszawieprzy Al. Gen. A.
Otwarcie ofert nast4pi29.07.2019 r. o godz. 9.15,

Z amaw iaj qc y ni e prz ewi duj e zebr ania o ferent6 w.

12. Osoba do kontakt6w: P. Roch Sienkiewicz tel. 50I 162 871,

13. Spos6b porozumiewania sig:

Korespondencjg (poza ofert4) zamawiaj1cy i wykonawcy przekazuj4e mail.
I 4 . I{lavzul a informacyj na

I . Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og6lnego Rozporz 1dzenia o Ochronie Da
a) administratorem Paristwa danych osobowych jest wojskowa Specjal

SPZOZ w Warszawie, 00-910 Warszawa al. Gen. A. ChruSciela
b) administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, zld.6rym

przetwarzania Paristwa danych osobowych za po6rednictwem poczty
c) administrator bgdzie przetwarzal Paristwa dane osobowe na podstaw

zwi4zanym z prow adzonympostgpowaniem o udzielenie zam6wieni
d) dane osobowe mog4 by6 udostgpnione innym uprawnionym podmio

podmiotom, zl<iorymi administrator zawatl umowg w zwi4zltr zrca
(np. kancelari1 prawnq, zewngtrznym audytorem). Odbiorcami dan
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art.
o dostgpie do informacji publicznej (Dz.U. 22018 r.poz. 1330 ze

e) administrator nie zamierzaprzekazywa6 Paristwa danych oso
migdzynarodowej;

f) majq Pat'rstwo prawo uzyskai kopig swoich danych osobowych w si
g) Paristwa dane osobowe bgd4 przechowywane zgodnie z art.97 ust. I

zakohczenia postgpowania o udzielenie zam6wi eria, a jeheli czas
przechowywania obejmuj e caLy czas trwania umowy;
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Dane Wlrkonawcy:
Nazwa:.

telefon/fax:

Sprawa nr: PLAON/WR / 07 / 2019
Oferta na "System wywolywaniazdjg(. rtgwew
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h) przystuguje Pafistwu prawo dostgpu do tre$ci swoich danych, ich
atakZe prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

i) podanie danych osobowychjest dobrowolne, jednakZe niezbEdne do lizacji ww. celu;
j) administrator nie podejmuje decyzjr w spos6b zattomatyzowany w iu o Paristwa dane

Zal4czniki:
1) Formularz oferty
2) Wz6r umowy
3) OSwiadczenie DYR

Dyrelctor Janusz Ni glowski)

lub ptzetwarzanta,


