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I. Określenie trybu zamówienia: zapytanie ofeńowe

il.

przedmiot zamówienia:

l.Dostawa urządzenia do kompresji klatki piersiowej - ilość1 szt.
na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego SPPR w Krośnie.

Szczegółowe informacje na temat realizacjizamówienia zarnieszczone są na stronie internetowej
SPPR w Krośniewww.999krosno.pl
''
2. Termin realizacji zamówięnia:
max. do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
3. zamawiając), nie dopuszcza składania ofert częściowych
4. Zarnavliający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
5 . Zarnaw iĄący nie przew iduj e zaw ar cia umowy ramowej .
6. Zamalviający nie zamietzaustanawiaó dynamicznego systemu zakupów.
7. Zarnauliający nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczrej
trI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków:
a/ uprawnienia do rea|izacji przedmiotu zamówienia,
b/ niezbędna wiedza i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
c/ sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienią
d/ nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniazprzyczyn, o których mowa
w zńączniku nr 4.
e/ spełnianie warunki określone szczegółowo w Zapytaniu ofertowym.
IV. Informacja o oświadczeniachi dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków do udziału postępowaniu.
W celu potwierdzenia spehrienia warunków udziału w poĘpowaniu oferta musi zawierać
,

następuj ące dokumenty
1.
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V. Kryterium oceny ofert: cena - 60
VI. Miejsce i termin składania ofeń:
Zarft,nięĘkopertę zawierającąofertę należy ńoĘó do dnia 22.10.2019 r. do godz.09:00
w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Krośnieul. Grodzka 45, pok. Nr l5.
VII. Tęrminnłiązaniazofeńą:30 dni od upĘwu terminu składania ofert.
VIII. Informacja:
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane zprzygotowaniem ińożeniem ofeńy.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr inź. Krzysztof Kosowski - tel. 0134366113,fax.0l34323082
mgr Janina Janusz - tel.0134366113
e-mail : pogotowię,rątunkowe@999krosno.pl

Dyrektor SPPR w Krośnie

