PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
W OLSZTYNIE
10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 28
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
Adres strony internetowej na której udostępniona będzie SIWZ: www.bip.przychodniaspecjalistyczna.pl
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do elektroforezy białek na 600 oznaczeń
w ciągu 36 miesięcy wraz z dzierżawą analizatora.
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Termin realizacji:
a) Dostawa odczynników sukcesywnie przez okres 36 m-cy od podpisania umowy.
b) Instalacja analizatora wciągu 14 dni od podpisania umowy.
4. Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału musi spełnić następujące warunki:
a) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa
nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Wykazać się należytym wykonaniem minimum 1 zamówienie na dostawy o charakterze
i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, tj. w latach 20142016 o łącznej wartości nie mniejszej niż 15.000,- zł brutto /przez zamówienie o charakterze
i zakresie analogicznym z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie dostawę
odczynników do elektroforezy białek/,
c) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,
d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna zapewnić wykonanie zamówienia.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych
przez wykonawcę dokumentów.
6. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
7. Kryteria oceny: Cena – 100 %.
8. Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2017r. o godz. 11:00.
9. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 /Sekretariat/.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:10 – Sala konferencyjna, pokój nr 010.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7.
13. Data ogłoszenia 1.06.2017r.

