Warszawa, dn. 27.07.2012
Nr sprawy: ZP/9/2012
Informator Konkursowy Nr 4
1. Nazwa i adres podmiotu ogłaszającego konkurs:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek
03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 34
Tel. (22) 26 41
2. Tryb udzielania zamówienia
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. )
3. Opis przedmiotu konkursu:
Dostawa szczepionek przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65
roku życia) w zakresie programu przedstawionego w ZARZĄDZENIU NR 2996/2012
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 23 LIPCA 2012 r.
Prognozowana liczba zakupu szczepionek 2700 szt.
4. Kryterium oceny ofert
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie jednego kryterium: cena.
5. Sposób, miejsce, forma i termin składania ofert
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
Informatora Konkursowego, w sekretariacie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek, przy ul. Tykocińskiej 34, 03-545 Warszawa.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2012 o godz. 13.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta poza danymi adresowymi oferenta,
winna być oznaczona: „Konkurs oferta ZP/9/2012”.
6. Dokumenty dodatkowe, jakie musi zawierać oferta
Wraz z ofertą należy złożyć:
 Oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 2
 Parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 3
 Dokument potwierdzający rejestrację i dopuszczenie do obrotu przedmiotu

zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach
medycznych (Dz.U.2004.93 poz.896 z późn. zm.).
7. Projekt umowy
Projekt umowy zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego Informatora Konkursowego. Umowa
zostanie zawarta w terminie 14 dni od podpisania umowy z Urzędem m.st. Warszawy na
realizację danego programu.
8. Inne informacje istotne dla złożenia prawidłowej oferty.





Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami w zakresie prawidłowości
złożonych ofert jest p. Iwona Puchalska Tel. (22) 518 26 56,
ipuchalska@zoztargowek.waw.pl
SZPZLO Warszawa – Targówek dopuszcza uzupełnienie oferty na podstawie
wezwania skierowanego do oferenta. Uzupełnienie nie może jednak dotyczyć kwestii
wysokości złożonej oferty.

9. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia oraz do
przesunięcia terminów.
Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi i protestu dotyczącego konkursu
ofert w terminie 7 dni od dnia wywieszenia informacji o wyniku konkursu ofert.
Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie
www.zoztargowek.waw.pl.

