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m) w rzeptowadzania konkursu przyjlnuie i rozpafiuje jedynie umotywowane skargi

i pro rent6w.
4. Komisja a dziaLa na posiedzeniach zAmknigtycltbez udzialtt oferent6w, z wyi4tkiem

cz lonych w pkt a) do e).

5. Komisja przyj4( ofert, kt6rych cena przgwyLsza kwotg ptzezraczonA na sfinansowanie

zam6wi
dzieli zam6wienia Oferentowi, kt6rego oferta odpowiada( bgdzie warunkom6. Zamawia

zarn6w takLe zostanie tzrrarLa za najkor zystniej sz 4.

7. Zarnawiai o wyniku konkursu podaj4c nazwe (firmg) oraz numer oferty albo imig
siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczeniodawcy, kt6ry z"ostalI r].azwr

wybrany
8. Powia

XI. Krvteria
1..

XII. Ws

Potozu
1.

do czasu
otaz od

przedro
3. Do czasu

nast4pi poprzez zamieszczenie vrlyniku konkursu na tablicy ogloszenw siedz:ibie

oraz tta wlasnei stronie internetolvej.

'ofert
y rozumie1jako calkowity koszf kt6ry zawiera

lei Zaproponowane w ofercie cenf jednostkowe
ii Swiadczeri.

ryterium oceny zlo2onych ofert bigdzie cena.
cy zastrzega mozliwo1C przeproivadzenia negocjacji w przypadku' zlo|enia ofefi

bedzie rnialomych stawkach. W takim wlpadku decyduj4ce zrtaczenie
e do6wiadczenie of ere nta or az, kwalif ikacje p ers onelu.

upowaznionych do porozumiewania sig z Oferentami i spos6b

zwraca( sig do Z arn6w ienie o wyj a6ni enia doty cz4c e w s z e lkich

ia postgpowania oferent
do ty cz 4ce r o zstt zy gt:rtgc ia p o s

nigciem konkursu.
ygnigcia protestu postgpowanie |<onkursowe zostanie zawies zone.

ika z amawiaj 4ce go odwolanie dot. r ozstr zy gnigcia.
ne po terrninie nie podlegarcVpatrzeniu.

kalkulacj g wszystkich eleme.nt6w
brutto pozostaj4 stale przez caLy

rea
ym

na
ok
]ec
Za
o

of
w4 izwi4zanych z SWKO, sposobe pr zy gotowania oferty, kieruj4c swoje
za na piSmie najp62niej w terminie dni roboczychptzed terminem skladania ofert.

wniona do kontaktu z Oferenta i jest:Lidia Rokicka, tel.22 6735235

XIII. Istotn ki umowy
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XIV. Prawo lajEcego zam6wienie
listyczna Przychodnia Lek rrska,,ppeclek" Samodzie Publiczny 7'akladOpiekiWojskowa
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