
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-nowytomysl.pl

Nowy Tomyśl: DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Numer ogłoszenia: 163811 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi , ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427314, 4427311, faks 061 4422152.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowytomysl.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 SPRZĘTU DO BADAŃ

LABORATORYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

sukcesywna dostawa medycznego sprzętu do badań diagnostycznych laboratoryjnych wraz z próżniowym

system zamkniętego pobierania krwi (wraz z elementami uzupełniającymi) oraz mikrobiologicznych (z podziałem

na 2 pakiety) w okresie od podpisania umowy do 30.11.2017. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany

został w załączniku 1A do niniejszej SIWZ - Formularzy asortymentowo-cenowym Parametry opisane w

załączniku 1A do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których

niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W koszt wykonania dostawy wliczona będzie cena netto przedmiotu

zamówienia, koszty transportu krajowego i zagranicznego, koszty ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą,

opłaty celne i graniczne, koszty dostawy, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do

wykonania zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum: - min. 12 miesięczny termin

ważności od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia

muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i

producenta. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być zgodny z wymogami Polskich Norm Jakościowych i

posiadać wszystkie (aktualne) dokumenty (tj. wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i deklaracje
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zgodności CE i/lub certyfikaty CE i świadectwa dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20

maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679)) potwierdzające dopuszczenie

oferowanego sprzętu do obrotu i stosowania na terytorium RP. Szczegółowe wymagania Zamawiającego

odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do

SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie: prawo zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) zamawianych ilości

poszczególnych pozycji asortymentu oferowanego w ramach wartości umowy w zależności od indywidualnych

potrzeb SPZOZ, przy zachowaniu niezmienionych cen poszczególnych produktów zamówienia. Ilekroć

Zamawiający użył w treści SIWZ nazw własnych dopuszcza produkty równoważne. Oryginalne nazewnictwo lub

symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez

Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia

i służy ustaleniu standardu. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania,

technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Zaoferowany

sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji lub posiadać lepsze

parametry. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne winien na żądanie Zamawiającego wykazać,

że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7, 33.79.00.00-4, 33.19.25.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.

22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Warunek dla Pakietu (części) nr 1: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli

Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zamówienia obejmującego

swoim zakresem dostawę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku o wartości minimum

80.000,00 zł brutto. Dla Pakietu (części) nr 2: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w

tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik

Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie analizy

wymaganych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.

22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.

22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.

22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana wg formuły

spełnia/nie spełnia na podstawie analizy wymaganych dokumentów.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
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których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których  autentyczność  musi

zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

a)  aktualne  pozwolenia  ministra  właściwego  do  spraw  zdrowia  na  dopuszczenie  do  obrotu  lub

świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania

lub pozytywną opinie o wyrobie medycznym lub deklarację zgodności lub oznaczenie znakiem zgodności

lub znakiem CE (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010r. Nr
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107,  poz.  679).  Na potwierdzenie powyższego wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie na

druku  ofertowym (zał.  nr  1  do  SIWZ).  Jednocześnie  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania

okazania  się  przez  wykonawcę  stosownym  dokumentem  potwierdzającym  spełnienie  powyższych

wymogów. W/w dokumenty zostaną przedłożone przez wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego w

terminie  do  2  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  wezwania.  b)  materiały  informacyjne  oferowanego

asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie

warunków  narzuconych  przez  Zamawiającego  dla  danego  asortymentu  -  w/w  dokumenty  zostaną

przedłożone przez wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty

otrzymania wezwania.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) W przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane zgodnie z

odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. b) Formularz

ofertowy sporządzony wg wzoru Zamawiającego (Druk OFERTA stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ). c)

Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik 1A do SIWZ). d) Określenie części zamówienia, która będzie

wykonana przez Podwykonawcę (dotyczy tylko Wykonawcy, który ma zamiar powierzyć wykonanie części

zamówienia Podwykonawcy). e) Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy składa dokumenty dotyczące: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów

innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

niniejszego zamówienia na podstawie art. 23 Pzp (dotyczy m.in. tzw. konsorcjum), zobowiązani są do

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden

dokument) - oddzielnie przez każdego z nich ( tyle dokumentów ile Wykonawców) - podpisane przez osoby

upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników W przypadku, gdy ofertę składa

pełnomocnik - stosowne pełnomocnictwo.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
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2 - Termin płatności - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:. a) zmianę ilości

danego asortymentu produktów składających się na przedmiot zamówienia; b) zmianę jakości, parametrów lub

innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu

bądź nazwy własnej produktu; c) zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich

uzupełnienia lub wymiany; d) zmianę sposobu konfekcjonowania; e) zmianę terminu realizacji dostaw; f) zmianę

terminu realizacji umowy; 2. Zmiany opisane w pkt. 2. mogą być dokonane w następujących sytuacjach: a)

wprowadzony zostanie na rynek przez produkt zmodyfikowany lub udoskonalony, bądź; b) wystąpi przejściowy

brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od

produktu objętego umową, bądź; c) nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w

zakresie organizacji pracy komórek korzystających z produktów objętych umową, bądź; d) nastąpi zmiana w

zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź; e) wymagać tego

będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń

zdrowotnych, bądź; f) w wyniku zmiany prawa możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości świadczeń

wykonywanych przez Zamawiającego, bądź; g) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa

lub zapobieżenia awarii, bądź; h) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź; i) zmiana w

inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 3. Przewidziane zmiany treści umowy nie mogą być

niekorzystne dla Zamawiającego. Brak wyrażenia przez Zamawiającego zgody na proponowaną przez

Wykonawcę zmianę treści umowy w trakcie jej obowiązywania nie może prowadzić do rozwiązania umowy przez

jednostronną czynność prawną Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, wynikających z uwzględnienia zapisu art. 142 ust. 5 w związku z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: a)

zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym, że cena

brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje

bez zmian; b) zmiana ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.

2002 nr 200 poz. 1679 ), c) zmiana ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. W przypadku wystąpienia

okoliczności o których mowa w ust. 5 w celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę,

zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany wraz z uzasadnieniem. 6. Wniosek o zmianę

powinien być złożony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem licząc od proponowanego terminu
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wprowadzenia zmian. Winien zawierać proponowaną nową wysokość cen i wycenę zawierającą wyliczenia w

niezbędnym zakresie, podstawę prawną itp. 7. Zamawiający dokona weryfikacji, zbada prawidłowość dokonanej

kalkulacji i ma możliwość wystosowania zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. 8. Zmiany cen wymagają

sporządzenia aneksu do umowy. 9. Przewiduje się możliwość zmiany cen jednostkowych (na niższe) w

przypadku czasowych bądź okresowych promocji wprowadzonych przez producenta lub Dostawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital-nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2015

godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój numer 3- Sekretariat..

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: Pakiet nr 1. Sprzęt do badań laboratoryjnych oraz próżniowy system zamkniętego

pobierania krwi wraz z elementami uzupełniającymi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 32 pozycje

asortymentowe. Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do

SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7, 33.19.25.00-7, 33.79.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. Sprzęt laboratoryjny do badań mikrobiologicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet zawiera 11 pozycji

asortymentowych. Szczegółowy opis oraz ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A

do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.43.70.00-7, 33.19.25.00-7, 33.79.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2017.
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4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. Termin płatności - 2
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