
Nl sprau,y: PLAON/WR/ 07 / 2020 Warszawa, 10.0'7.2020 r.

Zal. nr I do ogloszerriaSPECYFII(AC]JA
instrukcja dla Wykonawc6w

prze dmiotem zam6w i eniai est cto staw a art;kul6w d ezynfekcyj nych

nych dla Wojskowej Specjalistyc znej przychod.ni
y wykaz arlykul6w i planowanfcn itoSci zakupu

a umowy, w sukcesyrvnych dostawach cro 3 dni od clnia

iesigcznego terminu na dostarczony tor.var od dnia clostar,vy

:i' Miejsce dostaw: wojskowa Specjalisty cznaprzychodnia Lekarska,,Speclek,, SamodzielnyPublicz'y zaldad opieki Zclrowotnej w w atsziwie, Al. Gen. A. cii-sci.ru 103, 00^91 0 \^zarszawa6. Warunki

pelniaj4 nastgpuj 4ce warunki d,otyczqce:
dzialalnoSci lub czynnori ci, jezeli pr)episy prawa

nym oraz osobami zdolnymi do wykonania zan6wienia

1' 
*fJd'fffi#*T::,ff3;ffT-*tach, jakie maj* dostarczv. wvkonawcy w ceru potwie rdzeniaspernienia

encji i informacji o dzialaLnoSci gospoclarczej,
iden<ji, wystawiony nie wczesni-"; ,"z O ,n,.r,g.y

tgpu.y 4cych wsp6lnie, w y2ej wynieniony dokument

cji;
nr 2 do Specyfikacji;
i;
e.laj4cych, czy ciostawy te zostalywykonane

t 
;::;s;r';L# :;:;tr:::nia 

wvrob6w medvcznvchi prociukt6w Teczniczych, wedlug zatqcznlka nr 5
- ustaw4 o wyrobach 

'redycznych z dnia 20 maja 2010 r. (r.i. Dz. u. z 2020 r. poz. 175 zez'r.) c,a r,vyrob6wmedycznych;
- ustaw4 z dnia 6 wrzednia 2001 r' Prawo Fan'aceuty czne (t.j.Dz;. u, z 2020 r. poz. 944) dlaprodukt6r,vIeczniczych.7) 

IJ_:i;:i{ff11ff:llJ},[.":i,ffi1,Tff"?::;::H:"
czonej notarialnie _ je2eli dotyczy.



?:ff.?fiI-H'i,ilT,'.,*X'Cjffiil:llii;lj;t^**92-qrve*a+em ,,przezysobe 
up,awruon4z otvginatem' Dokumentv wvmlenior'" wpr.i. o ,rrurrf oiil":ril"-#:ffTfl1-agaj4 poswi ua"r"niu ruzgodnodc

B. IGyteria oceny ofert i spos6b oceny ofeft
Waga: Cena oferty 100%.

i;,""ru 
za realizacjg zam6wienia,, bgd* liczonewg nastgpuj4cego wzoru:

dancj ofercie za cene.
aoferowa

z ez w yko na- ;: J.T,ffJi"Tilk 
1 e s t o b l i c z any.- 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Sposrib przygotowania oferty:

li||ffil;t:'::f:#:;ic w jsz'polskim, w rormie pisemnej, niescieralnyrn atramentem, urniescii

,,Dostawa artykul6w dezynfekcyjnych,,
1 1. Miejsce i termin zlolenia ofert:

Ofertg naleZy zlo2yc do dnia 29 00ww Warszawie, Al, Ge'. A. Chrrffi "c7'ynnvod nonierlz jq]b,, A^^.:^.1-.. , VlonJera", 103, pok6j
Kl:y,:lloniedzialkrl do piEtku ; s;dr:,";;o ,,,do
.?j::::::,:ferr nasr4pi zs & "z'dao,. 5"g"a,. o. rs.
'::::y::l:_{ii?przewidujerlai^t^5ferent6w.r2' osoba do kontakt6w: Lidia n"ri"ur,i"i .\r"ii{i*5, e-ma': przychodni a @sp zozaon.pT

3Jfir:;]"" 
zapT4ania' odwiadczenia, wnioski (poza oferr4) moznasktadai clrogg e-mail na adres wskazanv

13. Spos6b porozunriewania sig:
Korespondencjg (poza ofer14) zamawiaj4cy i wykonawcy przekazuj4e _ mail: przychodni a@spzozaon.pl

Klauzula informacyjna.
tzule informacrzin c .,,-,-r r-^,

I. zgodnie naAr_^^^ '\"ry1
a) ad'i'is og6lnego

sp2'oz %11;iJ* 31;?m';?lJ,ii.'*^ er.^^T ^,.,,

h osobowych do paristw a trzectegoiub organizacli

owych w siedzibie administratora.
aft. 97 ust. 1 ustaw y pZp, przez okres 4 1at od dniaeleh czas trwania umowy przekracza+ futu, of.r",

ych, ich sprostowania lub ograni czenja przelwarzania.

s ekretari ac ie zamaw i aj4cego
106, I pigtro,

powyzeJ,



i) niesienia skargi do organu

n 
b_owych jest clobrowolne, j
dejmuje dec yzli w rjorou do realizacji ww, celu,

w oparciu o padstwa claire osobowe.

Zatrycznil<t:

7u! * I -formularzofertowy;

3^r,,* 
2 -koszLorys oferrowi;

Lal. nr 3 - wzor umowv:

!a+ w4 -wykazoo*taw;
ZaL w 5 - odwiadczenje odopuszczeniu.


