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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
26-09-2018

Termin składania ofert
03-10-2018

Numer ogłoszenia
1139422

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego (pokój 37 biurowca Sokołów Podlaski ul. ks. Jana
Bosko 5) w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową Wykonawcy kopertach z napisem
„Konkurs ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego - projekt RPMA.09.02.02-14-a 326/18 - Jestem
zdrowa/y-program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego .

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zadzisława Miłkowska, Magdalena Świszczewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
25 781-73-19, 25 781 -73-86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo cenowy załącznik Nr 1A
do SIWZ .

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: sokołowski Miejscowość: Sokołów Podlaski
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Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Pomoc w leczeniu chorób kręgosłupa i otyłości wsród dzieci.

Przedmiot zamówienia
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Kod CPV
33100000-1

Nazwa kodu CPV
Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia 11.10.2018 r.

Załączniki
SIWZ
Formularz ofertowy
Formularza asortymentowo- cenowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa

Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ)
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
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W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym
wymaganiom Zamawiający żąda załączenia do oferty:
1. Dokumentów potwierdzających, iż zaproponowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania
na obszarze RP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz
dyrektywami UE (deklaracja zgodności) – dotyczy Zadania 1 pozycji 1,3,4,5,8 formularza
asortymentowo-cenowego załącznik nr 1 A.
2. Folderu, katalogu, zawierającego specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
Numer katalogowy podany w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1 A) powinien być
zaznaczony np. markerem w folderze. Zaleca się, aby umieścić na dokumencie nr pozycji, której dotyczy.
3. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zagraniczny dołącza
dokumenty równoważne do wymaganych od podmiotów krajowych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z dnia 27.07.2016 r. poz. 1126), o
których mowa w § 7 i § 8 niniejszego Rozporządzenia.
W przypadku Wykonawców (podmiotów) wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez te podmioty, w sposób nie budzący wątpliwości co do uprawnień poświadczającego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena oferty- 100 punktów

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Adres
Księdza Bosco 5
08-300 Sokołów Podlaski
mazowieckie , sokołowski

Numer telefonu
257817310

Fax
257876083

NIP
8231422165
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Tytuł projektu
Jestem zdrowa/y - program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego

Numer projektu
RPMA.09.02.02-14-A326/18-00
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