
N r sprarary, PLAONA/VR/09/201 9 Warszawa,20

OG,LOSZENI E C ZAMOWI EN I U
ponizej 30 000 Euro

Pzedmiotem zamowienia .j

MICROSOFT WINTIOWS SERVER
I)RAZ MICROSOFT WINDOWS 1O

>>>PON[IZE.I DO i}Ots RANIA SPECYFIKA

Szczeg6lorvy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono
ins tmkc.ji dlla wykonawc6w.
Itodzaj zam6wienia: dostawa
Tryb udzielenia zarn6wienia: art. 4 pkt. g ustawy z clnia
2019 po2.1843\.

\VartoSi zilm6n'icnia ponize.j 30 000 er_rro.

Ol<r'es realizacji zam6wieria: 14 dni od daty zawararaultowy

oPis *'arunk6n'udzialu u'ykonarvcd,w w postgporva'iu oraz opis sposob, dor<on;,y,a6ia ocen! s;letnienij t1,ch
rva ru n l<61v.

o zam6u'ielie mogq ubiegai sig wykonawcy,klorzy sperniaj4 nastgpuj4ce warun]<j d,otyczEce:

Posiadania uprawrieti do wylconyrvania okreslonej dziatalnosci 1ub czyrinos ci, jezeliprzepisy pra.{va nataaaalf
oborviqzek ich posiadania.

1 ' D1'sponowania odpowiednim potencjalem techniczny m orazosobami zclolnyn-ri clo wyko{a1ia zar'61i,ie'ia
2, I'osiadanra wiedzl, i doSwiaclc,zenia.

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowei.

lnl'ormacie. q.qswiqdczeniac' vl<onawcy,lv chu potu,ierilzcrrin
ggluicni.S w.afunl<6.w uclziqlu rvlostcpgw?niu. l- --T=-,.^1,-,, ^!--:-i) Al<tualny odpis r:stru lub z centralne.l ewidencji i inl'brmacji o clzialalnosci [ospodar.czdj, rezetiodrgbne przepisy do rejeslrr.r lub erviclencji, wystawiony nier wczesniej nif 6 miesig"y o,r.uuplyr'venr terminu 'W przypadku sklaclania ofe'rty przez wykonawc6rv wystgpujEcych lvlp6lnie,

wyze.l wymlell1olty qoKultlenr n-lusl zloZyc kazdy wykonaurca.
2) Forrnr,rlalz oferty, wedlug zda,cznikaru. 1 do specyfilcaoji.
3) OSr,viaclczenie, wedlug zalqcznrlca ru-3 do specyfikacji.

Kazdy w'ykorawca w niniejszym postgpowaniu mo2e zlo,y( tylko jednq ol,err.g.

TIIRMIN z,wl4zANrA OF'IIRTA:30 DNI oD DNIA OTWARCIA OFERT
Sf<ladarr ic ol'ert czgsciowych; ta k

Sf<ladanic ofert warian tou,ych: nie

Kr';,teria oceny ol'crt; cena oferty 1009/o

Aclres strorrl,itttcrnetowcj, na l<t6rcj jcst dostgpne oglos7pnie WI4Z Z:rdASZ],n<AIni(snecyfil<a{ia, ltrrrnulri r.z

o I'e rty, oS w ia d czcn ie Wy_lf olla.wcy. rvzl6 r u rlowy) : \,wq.-spzoza ou.p-,1

Miejsce otrzrynrnnia specyfil<acji: z tuar. strony internetowej Zartawialqcego lub osobiScie w sieclzibie
Zanrarviajqcogo: 00-910 walszawa, A1. gen. A. cluusciela 103, I pigtro, pok. nr 106 (czyrrltyod polriecJzialku
do pi4tku w lgodz: 7.30-15.00).

11 2019 r

Ternrin sl<ladania ofert: do dnia 03.12.2019 r. clo godz. 9:00



N{ie.isce sl<lladania ofert: Wojskowa SpecjalistyaznaPrzychodnia Lekarska,,Speclek"SpZOZ w

00-9 l0Warszatva,Al.Gen.A.ClluSciela"Montera" 103 Ipigtro,pok. 106 czynnyponiedzialel<

7.30- 15.00.

Osobir do kontal<t6w: Roch Sienkiewicz tcl. 50I 762B7i

c^rn a i | : p rzych od n ia @spzozaon.pl

Zit lir czrri ki do oglpszeda :

|) Specylikac.ja - instrukcja dla wykonawc6w wrazzzalqcznikatni:

2) For-rnu laz ol'eltowy;

3) Wzril unlow)/i

4) OSu,iadczenie.

ilarszawie .

piqtel< u, g


