
                   Gryfino, dnia 24.10.2016 r. 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 

na: zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.  

1. Zamawiający: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Parkowa 5, 74-100 

 Gryfino 

2. Tryb postępowania: Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z 

 dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie  

 Sp. z o.o. Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do 

 dokumentu pn. Opisu przedmiotu zamówienia - pakiety od nr 1 do nr 27).  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

7. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.  

8. Opis przedmiotu zamówienia można odebrać osobiście w budynku przy ul. 

 Niepodległości 39, 74-100 Gryfino, lub pocztą na wniosek, a ponadto pocztą 

 elektroniczną po poinformowaniu tel. pod nr 091 4162354 wew 175, 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

 wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

    sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

10. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu poprzez: 

      a. dostarczenie ważnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie       

  warunków udziału w postępowaniu 

       b. dokumenty rejestracyjne oferowanych produktów lub oświadczenie o ich posiadaniu i   

      udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego 

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

12. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 października 2016 r. do godz. 

12.00                   w sekretariacie budynku administracyjnego szpitala przy ul. 

Niepodległości 39              w Gryfinie.  

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2016 r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 

budynku administracyjnego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie.  

14. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 100 %. 

15. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są: 

 

W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych – Radca prawny – Pani Marta 

Chmielewska tel./fax: 914162015, wew 175, e-mail   sekretariat@szpital-gryfino.pl 

 W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Apteka Szpitalna  – Wiesława Nabielec 

 tel./fax: 914162015,    wew 178, e-mail apteka@szpital-gryfino.pl  
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16. Pytania prosimy zgłaszać najpóźniej do 26.10.2016 r do godz 11.00 

17. Wszystkie odpowiedzi ukarzą się na stronie Szpitala do 28.10.2016 r do godz 15.00 

 

 

18. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze wykonawcy, 

wybrany wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na realizację dostawy, usługi.                                                 

 

 


