Nr sprawy: PLAON/WR/01 t2020

Warszawa, 10.01 .2020 r.
OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIT]
poniZej 30 000 euro

Prze dmi o tem zam6wi eni a j e s t do s tawa artyku

low d,ezynfekc yj nych.

>>>PONIZEJ DO POBRANIA SPECYFIKACJA
ZAMIOWIENIA

I

JEJ

ZALACZNiKI<<<

szczeg6lowy opis przedmi otu zam6wienia przedstawiono w kosztorysie
ofertowym, zal4cznlku w 2
do speeyfikacji- instrukcji dla wykonawc6w.
Ro dzaj zam6wienia: dostawa
Tryb udzielenia zamowiema: art. 4 pkt' 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- prawo zamowienpublicznych (Dz. u.
2019 r,

poz. 1843 ze zm.).

WartoSi zam6wienia ponizej 30 000 euro.
zam6wienia: przeztok od dnia podpisania rlmowy, w snkcesywnych
dostawach clo 3 dni od dnia
ienia - Srednio 7 razw miesi4cu.
udzialtt wykonawc6w w postgpowaniv oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych

warunk6w"

o

zamowienie mog4 ubiegai sig wykonawcy,r<torzy spelniai4
nastgpui4ce warunki d.oryczqce:

Posiadania uprawnien do wykonywania okreslon ej dzialalnoscr
lub <;zynno6 ci, jekeliprzepisy prawa nakladaj4
obowi4zek ich posiadania,
1.

2.

4.

Posiadania uprawnieri do wykonywania okreSlonej dzialalnoici
lub czynnodci, je2eli przepisy prawa nakladajq

obowiqzek ich posiadania.
Dysponowania odpowiednim potencjaiem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zam6wienra.
Posiadania wiedzy i doiwiadczenia:
wykonawca musi wykazai, 2e posiada wiedzq i doiwiadczenie
w zakresie podobnych dostaw tj. wykonywal lub wykonuje
jako generalny wykonawca lub podwykonawca,
w okresie ostatnich trzech lat przed terminem sktadania ofert, co
najmniej 2
zadania polegajqce na dostawie artykul6w do dezynfekcji, je2eli
a
okres prowadzenia dzialalnojci jest krotszy - w tym
okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzeda2y) w zakresie niezbqdnym
do wyl<azania spelnienia warunku wiedzy
idoiwiadczenia, tj' minimum 2zamawiaiqcych, na rzecz kt6rych prrowadzona
byla sprzeda2 o wartojci co najmniej L?-ooozl
brutto w skali roku dla kaidego oddzielnie. Spetnienie ww. warunl<u
zamawiajqcy oceniai bqdzie na podstawie zalqczonego
do oferty wykazu, sporzqdzonego wg wzoru stanowiqcego
zatqcznik nr 4 do Specyfikacji i zalqczonych dowodow dotyczqcych
wykazanych dostaw, okreSlaiqcych, czy dostawy te zostary wykonane
w spos6b nale2yty.
Sytuacji ekonomicznej i fina nsowei.

spelnienia

warunk6w udziatu w postepowaniu.

l)

Aktualny odpis z wladciwego rejestr.u lub z centralnei ewiclencii
i infonnacji o dzialalnoSci gospodarczej, jeZeli odrgbne
przepisy wyrnagajq wpisu do rejestr.u lub ewiclencji, wystawiony
nie wczeSniej ni2 6 rniesigcy przed uplywern terrninu
skladania ofert.

W przypadku skladahia oferly przez wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie,
wyZej wylnieniony dokurnent rnusi zloZyi
kaZdy wykonawca.
do Specyfikacji;
4cych, czy dostawy te zostaly wyl<onane w sposob naleZyty.
dukt6w [eczniczych, wedlug zal4cznikanr 5 do Specyfikacji

zgodnrc z:

- ustaw4owyrobach

'

ustaw4

rnedycznych zdnia2\maja20l0 r.(t.j,Dz.

IJ.z 2020r., poz.1g6)dlawyrob6wmeclycznych;
lJ. 22020 r.,po2.944)dlaprodukt6w lecz,niczyd.r.

zclnia6 wt'ze(nia 2001 r'. Prawo Fat-nraceutyczne (t.j, Dz.

TLRMIN zwIAzANIA oFERT{: 30 DNI oD DNrA OTWARCIA
orrERT

Skladanie ofert czgsciowych: nie
Skiadanie ofefi wariantowych: nie
Kryteria oceny ofert: cena oferty l00o%

formularz
www.spzozaon.pl
Miejsce otrzyrrtania specyfikacji: z ww. strony internetowej Zamawiaj1cego lub osobiScie w siddzibie

zamawiajqcego:00-9l0warszawa,Al.Gen,A,cluusciela,,Montera" 103,Ipigtro,pok6j106i

Termin skladania ofert: do dnia
M_iejsce skladania oferJ: sekretariat Wojskowej SpeojalistycznejPrzychodni Lekarskiei
,,Speblek- SyZOZ
w Warszawie,,00-910 Warczawa, A1, Gen. A. ChruSciela,,Monteia" lb3, I pigtro, pokOiiiiO, cfynny w dni
nnu/sze.lnrF arl oaAz ' 7 ?n-l < nn

Osoba do kontakt6w:

Lidia Rohicka, tel.22

e-mail : p rzv_ch od {ria (@sLzoza

1

o

673 52 35,

n.p!

Zal4czniki do ogloszeni a:
. Specyfikacja - instrukcja dla wykonawc 6w wraz z zal4cznikami:

1) fonnularz ofertowy;
2) kosztorysern oferlowy;
3) wz6r'umowy;

4)
5)

wykazdostaw;
odwiadczenie.
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