Nr sprawy: DPS/341/67/09

OGŁOSZENIE
O postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U nr 223 z 2007 roku poz. 1655 tekst jednolity ustawy z późniejszymi zm.)
na:
„ Sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul.
Nawojowska 159”.
1. Określenie trybu zamówienia
Rozpoznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z
póź. zm.) ustawy nie stosuje się:
2. Istotne Warunki Udzielenia Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w Dziale Administracyjnym Domu
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159, tel. ( 0-18 ) 443-93-04.
3. Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159.
4. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części , zwane w IWUZ „Pakietami”:
Pakiet 1 „ Sprzedaż i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu”
Symbol Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)
Pakiet nr 2 „ Sprzedaż i dostawa artykułów medycznych do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w
Nowym Sączu”
Symbol Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 33140000-3 ( Materiały medyczne), 33141110-4 ( Opatrunki),
33141112-8 ( Plastry), 33141200-2 ( Cewniki), 33141310-6 ( Strzykawki), 33141320-9 ( Igły medyczne),
33157700-2 ( Worki Ambu).
5. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w IWUZ.
6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na poszczególne części zamówienia wymienione w
arkuszu kalkulacyjnym, z zastrzeżeniem, iż oferta częściowa musi odnosić się do pełnej części pakietu nr 1, lub
pakietu nr 2. Oferta dotycząca jedynie niektórych pozycji w poszczególnych pakietach zostanie uznana za
nieważną.
7. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w IWUZ.
9. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, pod uwagę będą brane oferty Wykonawców wpisanych do rejestru lub
zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymogi zawarte są w IWUZ.
10. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
11. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium: cena 100%.
12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej – sekretariat ul. Nawojowska 159,
33-300 Nowy Sącz w terminie do 10.12.2009 do godziny 11.00
13. Termin związania z ofertą wynosi 20 dni.
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