N

Warszawa,

r sprawy: PLAON/WR/06 / 2020

t0 lipiec 2020 r.

OGT.OSZENIE O ZAMOWIENIU
ponizej 30 000 €uror

Pzedmiotem zamowienia jest dostawa artykulow medycznych
jed no razowych, po mocn iczy ch i Srod kow o patru

n

kowych

>>>PONIZEJ DO POBRANIA SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA I IE]ZAT,ICZNIKI<<<

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia przedstawiono w kosztot-ysie ofertowym (4 czg1ci), zalqczniku

nr 2 do Specyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w.
Rodzai zam6wienia: dostawa
Tryb udzielenia zam6wienia: art. 4 pkt. B ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefl
publicznych (Dz. U. 20L9 poz, 1'843 ze zm.).
Warto66 zam6wienia -- poni2ej 30 000 euro.
Okres realizacji zam6wienia: przez rok od dnia podpisania umowy, w sukcesywnych dostawach clo 3 dni
od dnia zlo?enia zam6wienia - Srednio

l

razw miesiqcu.

Opis warunk6w udzialu wykonawc6w w postqpowaniu oraz o,pis sposobu dokonywania ocetty

spelnienia tych warunk6w
zanr6wienie mogq ubiega6 siq wykonawcy,kt6rzy spelniajq nastgpujqce warunki dotyczqce:
Posiadania uprawnief do wykonywania okre5lonej dzialalnoSci lub czynno6ci, je2eli przepisy prawa
naktadajq obowi4zek ich posiadania,
1. Posiadania uprawnieh do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeieli przepisy prawa
nakladajq obowiqzek ich posiadania.
2. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
O

zam6wienia,
3. Posiadania wiedzy i do6wiadczenia:
Wyl<onawca musi wykaza6, ze posiada wiedzg i doSwiadczenie w zakresie podobnych dostaw tj.
wykonywai lub wykonuje jako generalny wykonawca Iub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat
przed terminem skladania ofert, co najmniej 2 zadania polegaj4ce na dostawie artykui6w medycznych
jednorazowych, pomocniczychi Srodk6w opatrunkowych, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
kr6tszy - w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaLy) w zakresie niezbqdnym do wykazania
spelnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia, tj. minimum2 Zamawiaj4cych, na rzecz kt6rych prowadzona
byla spvedaZ o wartoSci co najmniej 6 000 z1 brutto w skali rol<u dla ka2dego oddzielnie.
Spelnienie ww. warunku Zamawiaj4cy oceniat bqdzie na podstawi e zal4czonego do oferty wykaztt,
sporzEdzonego wg wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 4 do Specyfikacji izal4czonych dowod6w
dotyczqcych wykazanych dostaw, okre5lajEcych, czy dostawy te zos[a]y wykonane w spos6b nal,eLyty.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Informacje o oSwiadczeniach i dokumentach, iakie maiq dostarczytwyl<onawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunh6w udzialu w postqpowaniu
1) Aktualny odpis z wiaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infbrmacji o dziatalnoSci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestt'u lub ewidencji, wystawiony nie
wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.
\Ar

plzypadku skladania ofcrty przez wykonawc6w wystqpujEcyctr wsp6lnie, wy2ej wymieniony dokument

musi zlo2yi ka2dy wykonawca.
2) Formularz ofeyty, wedlug zal4cznika nr 1 do Specyfikacji;

3l Formularz kosztorysu ofertowego, wedlug zal4cznil<a nr 2 do lipecyfikacji;
4)Wykaz dostaw, wedlug zal4cznika nr 4 do Specyfikacji;
5] Dowody-l'eferencie dotycz4ce wykazanych dostaw, okreSlaj4cych, czy dostawy te zostaly wykonane w
spos6b naleiyty,
6] 0Swiadczenie nt. dopuszczenia wyrob6w medycznych i produl<t6w leczniczych, wedlug zal4cznikanr 5
do Specyfika cji zgo dnie z:
- ustawE o wTrrobach medycznych

zdnia2} maja 2010 r, (t.j,

Dz" LJ.22020

r.poz.186)

dla wyrob6w medycznych;

.ustaw4 zdnia6 wrzeSnia

200tr. Prawo Farmaceutyczne [t.j. Dz.lJ.z2020 r.poz.944)

dla pro dukt6 w |eczniczy ch.
TDRMIN ZWT4ZANTA OFERT.{: 30 DNn OD DNIA OTWARCIA OFERT

Skladanie ofert czg6ciowych: tak
Skladanie ofert wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%
Adres strony internetowei, na kt6rei iest dostqpne ogloszenie wraz z 6 zal4cznikami [Specyfikacja,
formularz oferty, kosztorys ofertowy, wz6r umowy,wykaz dostaw, o6wiadczenie):
www.spzozaon.pl
Mieisce otrzymania specyfikacii: z ww. strony internetowe jZarnawiajqcego lub osobiScie w siedzibie
Zamawiaj4cego: 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. ChruSciela "Montera" L03, I piqtro, pok. 106.

Miejsce skladania ofert: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,,SpecLek"SPZOZ
w Warszawie, 00-910 Warszawa, Al, Gen, A. ChruSciela "Montera" 103 I piqtro, pok, 106 czyn\y
poniedzialek-pi4tek w godz. 7.30-15.00.
Osoba do kontakt6w: Lidia Rokicka, tel. (22) 673 52 35

e-mail: przychodnia@spzozaon.pl
Zalqczniki d o o glo

sze n ia

:

Sp

ecyfikacj a - instrukcj a dl a wykonaw c6w wr az z zalqcznikami:

1J

formularzem ofertowym;

2) kosztorysem ofertowym;

3] wzorem umowy;
4) wykazem dostaw;
5] oSwiadczenie.

Podpis Dyrektora

