Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Znak sprawy: ZP/220/09/12

Szczecin: DOSTAWA mebli oraz innego wyposażenia dla SPSK Nr 2
PUM w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 22253 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al.
Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4661086, faks
091 4661113.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pum.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA mebli oraz innego
wyposażenia dla SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA mebli oraz
innego wyposażenia dla SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch
zadań w skład, których wchodzą między innymi następujące meble: krzesła, paleta plastikowa, regały,
stoliki, stoły robocze, szafy ubraniowe, taborety obrotowe z oparciem, wózek opatrunkowo-zabiegowy,
biurka przyścienne, szafa opatrunkowo-lekarska z oszkloną górą, blaty robocze, parawany itp..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 33.13.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.1. W przypadku złożenia oferty na wszystkie zadania 1.300,00 zł.
1.2. W przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania: zadanie nr 1-700,00 zł. zadanie nr 2600,00 zł.
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

SIWZ PUNKT VI. Wykluczenie wykonawców z postępowania (art. 24 PZP) oraz
oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia 1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 2. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1
PZP Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia
stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty, 2.2. aktualnego odpisu z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP - w tym celu wykonawcy będący osobami
fizycznymi mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do
formularza oferty. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: - zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2.2
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ ppkt 3
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionymi nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: 5. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b PZP, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionych w pkt VI
SIWZ ppkt 2 i 3. 6. Zamawiający oceni czy Wykonawca podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. SIWZ PUNKT VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP) 1. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1
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posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie ustala dodatkowych warunków w tym
zakresie. Wykonawcy zobligowani są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. spełniania
warunków udziału w postępowaniu. 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - W tym
zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie lub wykonywanie
przynajmniej 1 zamówienia na dostawę mebli o wartości nie mniejszej niż: Zadanie nr 1 nie mniejszej niż 8.000,00 zł brutto, Zadanie nr 2 - nie mniejszej niż 7.000,00 zł brutto. W
przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza możliwość
wykazania jednej dostawy, której wartość nie jest mniejsza niż suma wartości określonych
przez Zamawiającego dla zadań, których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na
zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać się dostawą w wysokości 15.000,00 zł brutto) ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt. VIII ppkt. 1.2 SIWZ. 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca
posiadał odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ustala dodatkowych warunków w tym zakresie. Wykonawcy zobligowani
są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.4.
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał
sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie ustala dodatkowych warunków w tym zakresie. Wykonawcy zobligowani
są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. SIWZ PUNKT
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6 PZP) 1. W
celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda przedłożenia: 1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w
tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do
formularza oferty. 1.2. Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt VII SIWZ ppkt 1.2 w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy do sporządzenia wykazu
dostaw mogą wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty.
WAŻNE: Jeżeli dostawy były realizowane na rzecz podmiotu posiadającego osobowość
prawną a Wykonawca na dowód należytego wykonania dostaw przedkłada referencje, to
dokument ten powinien być podpisany przez dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w
spółkach prawa handlowego przez co najmniej jednego członka zarządu (bądź prokurenta).
W przypadku przedłożenia referencji podpisanych przez inne osoby niż wyżej wymienione
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że osoby które podpisały referencje
były do tego uprawnione. UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Zobowiązanie winno zawierać szczegółowe określenie jakie zasoby, w jakiej
ilości, na jaki okres oraz w jaki sposób zostaną udostępnione. Zobowiązanie powinno być
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złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający oceni spełnienie
warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. SIWZ PUNKT IX. Inne dokumenty (oświadczenia)
wymagane przez Zamawiającego 1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają
wymagania Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia: 1.1 Do oferty należy dołączyć
katalogi, foldery lub zdjęcia oferowanych mebli (z wyjątkiem mebli na wymiar) 2. Dowód
wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: - pieniędzy kopia przelewu - gwarancji lub poręczeń - kopia tych dokumentów. Oryginał należy złożyć w
kasie Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w pkt VI, VIII i IX ppkt 1 SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli
ww. dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

w ZAKRESIE posiadania wiedzy i doświadczenia - W tym zakresie Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie przynajmniej 1 zamówienia na
dostawę mebli o wartości nie mniejszej niż: Zadanie nr 1 - nie mniejszej niż 8.000,00 zł
brutto, Zadanie nr 2 - nie mniejszej niż 7.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na
więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania jednej dostawy,
której wartość nie jest mniejsza niż suma wartości określonych przez Zamawiającego dla
zadań, których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas
musi wykazać się dostawą w wysokości 15.000,00 zł brutto) - ocena spełnienia tego
warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt.
1.2 SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda przedłożenia: 1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący
załącznik nr 3 do formularza oferty. 1.2. Wykazu wykonanych dostaw w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt
VII SIWZ ppkt 1.2 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy do sporządzenia
wykazu dostaw mogą wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty.
WAŻNE: Jeżeli dostawy były realizowane na rzecz podmiotu posiadającego osobowość
prawną a Wykonawca na dowód należytego wykonania dostaw przedkłada referencje, to
dokument ten powinien być podpisany przez dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w
spółkach prawa handlowego przez co najmniej jednego członka zarządu (bądź prokurenta).
W przypadku przedłożenia referencji podpisanych przez inne osoby niż wyżej wymienione
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że osoby które podpisały referencje
były do tego uprawnione. UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
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zamówienia. Zobowiązanie winno zawierać szczegółowe określenie jakie zasoby, w jakiej
ilości, na jaki okres oraz w jaki sposób zostaną udostępnione. Zobowiązanie powinno być
złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający oceni spełnienie
warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym .

o

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał odpowiedni potencjał techniczny
NIEZBĘDNY do wykonania zamówienia. Zamawiający nie ustala dodatkowych warunków w
tym zakresie. Wykonawcy zobligowani są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

o

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ustala dodatkowych warunków w tym zakresie. Wykonawcy zobligowani
są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. spełniania warunków udziału w postępowaniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający

o

wymaga aby wykonawca posiadał sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na
realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie ustala dodatkowych warunków w
tym zakresie. Wykonawcy zobligowani są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający
wymaga złożenia: 1.1 Do oferty należy dołączyć katalogi, foldery lub zdjęcia oferowanych mebli (z
wyjątkiem mebli na wymiar)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.spsk2.pum.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
nr 72 Budynek działu Technicznego : Dział zamówień Publicznych cena 36,90 zł..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13
(Sekretariat), budynek C.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Wyposażenie magazynu bielizny czystej.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1:
Wyposażenie magazynu bielizny czystej.
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•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 39.13.00.00-2.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Wyposażenie pracowni lekowej.
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2:
Wyposażenie pracowni lekowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 39.13.00.00-2.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-02-2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu
Technicznego, pok. nr 11

Szczecin, dnia 25.01.2012 r.
…………………………………………
DYREKTOR SPSK NR 2 PUM
W SZCZECINIE
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