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Warszerwa,

20j 1 .2019 r.

SPE,CYFIKAC.IA
instrukcja dla WykonawcSw
Paedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa licencji
MICROSOF]I WINDOWS SERVER STATVDARD 201916 CORE MOLP
ORAZ MTCROSOFT WINDOWS 10 pRO 64 BtT pL BOX (KLUCZ USts)

t. Zam6rvienie: ponizei 30 000

eur-o

2.

Termin'w,ykonania zam6wicnia: 30 dni od daty podpisania umowy

3,
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Nazrva oraz
miejsce dostawy:
Wojskowa o--^^i^liSpecjalistycznaPlzychodnia
Lekarska ..Spect-cl<'i
San.rodzielny Publiczny ZaIcIad opieki Zdrowohej w Warszawie, A1. Gen. A. Chr-urSciela 103,
00^910 Wrarszawa

i.[, \\/arunlci:
o zatrttirvictrie rmo94 ubiega6 sig wykonawcy,

1)
2)
3)

4)

kt6rzy spelniajq nastgpuj4ce wnrunki dotyct4cc

Posiadania uplawnief do wylconywania olcreSlonej dzialah-roSci lub c:zynnoSci, jezeli plzepiiV prawa
nahladaj4 obowi4zek ich posiadania.

Dysponorvania odpowiednim potencjalern technicznym oraz osobami zdolnymi clo wylconar.f ra
zam6wienia.
Posr adania wtedzy i doSwiadczenia.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
l
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t
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!
r
r I
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fnformacjie
o oSwiadczeniach i' dol<umentach, jakie rnaj4 dostarczy(. wyl<onawpy rv cclu
potrvicrdzenia spelnienia warunh6w udzialu w postgpowa riu.
.

1) Alctualny orJpis z wlaSciwego lejestru lub z centralnej ewiclencji

je\eli

i inforrnacji o clziatalnoSci

gospoclarczc.j.

odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru I

lrlzecl uplywem

teminu skladania ofert.

W przypadkr-r skladania oferty przez wykonawc6w
r-ntr si z1 ozy c kithdy wykonawca.
2) Iiornrularz ofefiy, wedlug zaLqcznika nr 1 do specy
3) OSr.r,iadczenie, wedtug zal1czntl<a nr'3 do specyfik
I)okr.unenty w formie kselokopii muszq byi poSwiadczone,, UgJge_d_nsfg
" 1)t'r.ez cfsobg
upt'au,nionq do reprezentowania Wykor-rawcy. Dokurnenty plzedstawione w olyginals hie \^,yma[aj4
lroSu,iadczetia za zgodnoSi z oryginalern.
I)olcur-nenty wynienione w pkt. 5 ust, 2 i 3 musz4 byc zlolone w oryginale,

IQzdy Wyl<onawca w niniejszym postgpowaniu mo2e zloZyc tyll<o jedn4 ofertg.

6, I(rytcria
1y219_r_o_b

a)

I

iczeni

cena

r,r,yboru oferty: cena oferty 100%
ef S fe$J-

Nair riTsza o felowarra o,;nrr

WC

: --------

x 100o/o: wartosc pr-tnktowa ol'erowanej ceny

Cena badanej oferty

7. Termin zwiEz^nia ofert4 - 30 dni od clnia otwarcia

ol'ert.

9"

Inlbrnracja na lemat czgsci zam6wicnia i mo2liwo6ci sklaclania ofert czgsciorvyqh:

sl<l

adanie oI'ert czgSciowych.

clopLrs;fcza siQ

10" Spos6b prz)/gotowania oferty:
Ot'eltg ralezy spotz4dzic w jgz. polskirn, w fonnie pisemnej, niescielalnym atramente+i, umieScii

w kopercie z aclrntacj4:
-Darre-.Wyk-q4irylyj

Nazwa:,
^.;1,.^^,

teJllefon/fax

/ e-naiL

PLI\ON/WR/ 09 /2079
i dostawa licencji MICROSOIiT WINDOWS SERVER STANDARD 201916 COIilj
MOLP ORAZ MICROSOF'T WINDOWS 10 PRO 64-8IT PL IIOX(
nie otwiela(przecl dniem 03,72.2019 r., godzira9:75
11. Miejsce i termin zloilenia ofert:

Spla wa nr':

OfelLa rra "'Z,alcup

O1'ertg nale2y zIoLyc do dni4 03.12.2019 r., do qodz. 9.Q0
w sekretariacie zanawiaj4cego w Warszawleprzy A1, Gen. A, ChruSciela 103, pok6 nr I 06,

Otwalcre ofl:r't nast4pr 03.I2,20119 r, o godz, 9.15.
Z ant

atl', i a 1 qc

y

ni e prz ewi duj e zebr ania

o

ferento w.

12. Osoba do kontaht6rv: P. Roch Sienkiewicz tel. 501 162 877 , e-rnail: przychodniq @spzoz
13. Spos6b porozumiewania sig:
Koleslronderrcjg (poza ofelt4) zanawiajqcy i ivykonawcy przekazul4 e mail.

I 4. I(lauzu [a

informacyjnn.

Klagz,_nle4lollnaSy1l-re_Wyilkahggzart. 13 ust.

I i 2 oe6lneEpJgzperl4tzgqg1

ochronie danych

(.LLOL

J

Zgodrric zarl.13 r-rst,
Rozporz1cl'zenia o Ochronie Dar-rych (RODO) rrrrvrrrrLuvrltJ,
- Ogoh-rego
inforrnujer-rry,2e:
' 1
zv,
-o----'o.-^---'-r.-^--?'
a) acltrinistlatorettt Paistwa danych osobowycir lest wojskowa Specjalistycznaprzy:hodnia I,ckarska ..S[ccl.ek''

b)

SPZO/-, u,
administra
przelwatza

al.
ny
za

ontera" 103.
4 sig Paristwo k

elektr-onicznej:

r]

c) adrninistlator bgdzie przetwarzal Paristwa dane osobowe na podstawie arl- 6 ust. 1 1i1. c RODO rl, celu
7,\\t t4zany rT z, prowadzonyn-r p o stgpowanien o udzielenie zam6wi enia publ icznego
;
cl) clane osobolt'e mog4 by6 udostgpnione irinym uprawnionym podrliotom, na podstawie przepisow
llra\ya, a tal<;,-c
poclmiotour, z l<lorymi administlator zawarl ulnowQ w
kancelari4 pI'a\ /n4, zewngtznym audltorem). Odbior
gp ni ona zostanie dokumentacj a postgpowania w
clostqpie clo infbr:rnacji publicznej (Dz.U. z20IB r.
a drrrir-iis tr atc,r nie zamietza pr zekazyw ai Pari stwa dan
ruigclzyuaro<1owej;
u clos{

o
e)

0
S)
1l) plzyslr-rgr,r.je J?arist'"t,upralvo dostEpu do tredci

siedzibie aclministlatora,
, 1 ustau'yPZP,przez olcles 4lert ocl clnia
trwania umowy przekraci,a 4 lata, ol<r'cs
swoich danych, ich sprostowania lub ograniczelia ltlzetvi,,ar-zania.

a tal<zc pra\\/(l clo rvniesienia skargi do olganu nadzorczego;

i) poclanie danycli osobor.vych jest dobrorvolne, jednakZe niezbgclne clo realizacji ww. celu;
decyz)i w sposob zaulotnalyzowalty \\/ oparciu o Paistwa clane osoborVc

j) adrrirristrator nie podejmuie

Znl4cznilii:
Zal. nr I - formulalz oferty
1.a1, nr 2 - wz:ot ulltowy
Zal. nr'3 oSu,iadczenie

lsvtgglola

