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I. Nazwa otaz adres Zamawiającego

Zamawiający: ,,Tęczowy Dom" Dom Pomo,ry Społecznej dla Dzieci prowadzony ptzez Zgromadzenie

Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełkq ul. Kilińskiego 2, 1,9-300 Ełk
NIP 848-13-65-439, REGON 006227450-00031, strona intemetowa: https://teczowydom.pl/

Tel. +87 610-ż0-39, fax. +87 621,-34-74

IL Trybudzieleniazamówienia

Tryb udzielania zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne1o prowadzone jest

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej

w przepisach wydanych na podstawie art. ].]. ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 sĘcznia
2004r. Prawo zamówień publicznych Q.t.Dz.U. zZOL9r.poz.1843 ze zm.).

Informacie ogólne dotyczące przedmiotowei procedury:
1) W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.

Zarnawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawcą którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziafu
w postępowaniu.

2) W przypadku, gdy Wykonawca zamietza realizować przedmiot zamówienia z udziałem
Podwykonawców Zamawiająq żądawskazaŃaprzezWykonawcę w ofercie cąścizamówienią której

wykonanie zamierzapowierzyć Podwykonawcom i podania przezWykonawcę firm podwykonawców.

3) Zamawiająq dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na ż części.

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie cąści zamówienia. Maksymalna liczba części, na które

może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawry to 2 części.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1,. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów leczniczych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych - leków, w tym leków zlisĘ leków

refundowanych, w ilościach wynikająrych z bieżących potrzeb Zmawiającego.

Prognozowana ilości zużycia przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową sfużącą do określenia

wielkości przedmiotu zamówienia i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania

przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie będzie przysfugiwało
jakiekolwiek roszczenie z Ęh,lhl ograniczenia alżycia ptzez Zarnawiającego przewidywanej ilości
przedmiotu zamówienia.

Realizacja dostaw przedmiofu zamówienia będzie odbywała się sukcesywnie stosownie do potrzeb

Zamawiającego od poniedziałku do niedzieli. W zależności od swoich biezących potrzeb,

Zamawiająq w okresie trwania umowy będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na

dostawę przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia transportem własnym lub na własny koszt,

a miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego - 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 2.

Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Ę.Dz.U. z2017r., poz.

2211, ze zm.), ustawą z dńa 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (q. Dz. U. z 20'1,8 r. poz. 2231, ze

zm.), ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 T. poz.175) zobowiązmly
jest posiadać charakterystyki produktu leczniczegolkarty drarakterystyki, świadectwa rejestracji,

certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP na

1)

2)

3)

4)

5)
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7)

oferowany przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania (po zawarciu

umowy) na każde żądanie Zamawiającego/ w terminie 3 dni od daty wezwania.

Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać właściwe

oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku czasowego wstrzymania w obrocie, wycofania, zaprzestania produkcji Wykonawca jest

zobowiązany do wyceny asortymentu po ostatniej cenie oraz wpisania w załączniku nr 2a i 2b

(w danej pozycji) adnotacji (uwagi) o braku dostępności.

Okres ważności dostarczanych preparatów nie któtszy niz 6 miesięry od daĘ każdorazowej dostawy.

Kod CPV - 33600000-6 - produkty farmaceutyczne

33140000-3 - materiaĘ medyczne

331, 41'l-L0 - 4 - opatrunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sięw zńączniku nr Zaiżb do SIWZ.

8)

CZĘSCI-Dostawaleków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków szczegółowy opisanych w załączriku nr 2a do SIWZ.

Kod CPV - 33600000-6 - produkty farmaceutyczne

CZĘŚCII - Dostawa produktów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów medycznych (balsamy, opatrunki, emulsje

strzykawki) szczegółowo opisanych w załącznikunr 2b do SIWZ.

Kod CPV - 331,40000-3 - materiaĘ medyczne

331, 4711,0 - 4 - opatrunki

2. Zamawiająq dopuszcza mozliwość zastosowania produktów równoważnycĘ q. o parametrach

chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niz określono w SWZ - wyłącznie w odniesieniu do

produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego ptzez wskazanie znaków

towarowyó patentów lub pochodzenia.

Zamawiający dopuszcza mozliwość oferowania produktów równoważnych określonych w SIWZ q.

równoważnych farmaceutycznie i terapeutycznie otaz refundowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierują taką

samą ilość środka leczniczego w takiej samej postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym
normom i które pTzeznaczone są do podawania taką samą drogą; równowaźność farmaceutyczna nie

warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu

produkryjnego mogą powodować róznice w Iozpuszczeniu oraz biodostępności, a w konsekwencji

w działaniu środka farmaceutyczne9o. Równoważność terapeuĘczna - dwa środki są równoważne

terapeuĘcznie, jezeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich podaniu w takiej samej dawce ich

efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takią jak można było oczekiwać na

podstawie odpowiednich badań.

Wymagania ZamawiĄącego dotyczące przedmiotu zamówienia zostaĘ określone w Załączniku nr 2a

i 2b do SIWZ.

Teżeli wvkonawca ubiesaiacv sie o udzielenie zamówienia oferuie, Doorzez wskazanie w Formularzu

cenowym, przedmiot zamówienia równoważny określonemu w SIWZ, jest on zobowiązany - w celu

potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ -

6)
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dokonać w formularzu cenow}rm opisu każdego z rozwiązań równoważnych (Nazwa handlową
międzynarodowa, ilość szfuk w opakowaniu oferowanego produktu).

Zamawiająq wyrażazgodę na zmianę postaci form doustnych tj. wycenę:

-zamiast tabletek powlekanych -tabletki, kapsułki lub drażetki

-zamiast kapsułek - tabletki powlekaną tabletki, lub drażetki

Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu zńożonego przez
Zarnawiającego i spreryzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań. Wykonawcą który oferuje

tonłiązaria równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania
równowazne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowizńącznik do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia (dot. wszystkich Części zamówienia) - od dnia podpisania umowy do
18 czerwca 2021t.

V. Warunki udziału w postępowaniu, w tym podstawy wykluczenią o których mowa w ań. 24 ust. 5

1, O udzielenie zamówienia moga ubiegać się Wykonawq,któtzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) Spełniają warunki udziafu w postępowaniu, które zostĘ określone ptzez Zamawiającego

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Speryfikacji Istofirych Warunków Zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają warunki udziŃu w postępowaniu

w zakresie:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów:

W celu potulierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie Cłównego

lnspektora FarmaceuĘcznego na prowadzenie hurtowni farmaceuĘcznej, składu celnego lub sldadu

konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prmlo farmaceutyczne

G.j. Dz. U. 2019 r. poz. 499), zezwolenia na obrót produktami leczniczymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub

inny dokument upoważniajqcy Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych, w tam dokumenty

równoważne - obowiązujące na terytorium pańshn członkowskich Unii Europejskiej - dotyczy wyłącznie

produktów leczniczych (farmaceutyków) - doĘczy Części I i il

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajqcy nie olcreślawarunków w tym zalłesie.

3) Zdolności tedrnicznej lub zawodowej - Zammłiający nie olcreśla warunków w Ęm zakresie.

3. Nie spełnienie ptzez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych povłyżej skutkować będzie
wykluczeniem wykonaw cy z udziafu w postępowaniu.

4. W przypadku, gdy Wykonawry wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnic,

co najmniejjeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawry wspólnie.

5. Wykonawcą który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienią będzie dysponował niezbędny i zasobami Ęch podmiotów,

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby rcalizaĄi zamówienia.

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez irne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
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spełniania warunków udziafu w postępowaniu oraz bada, czy zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenią o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13-22iust.5 pkt 1.

7. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na zasoby, którego Wykonawca powoĘwał się na zasadach

określonych w art. 2ża ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2.

8. Wykonawcą który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada

solidamie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów

nie ponosi winy.
9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1,O.Zamawiający możewykluczyć wykonawcę na kazdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia

L. W celu potwierdzenia speŁriania warunków udziafu w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw

wykluczenia określonych w Dziale V SIWZ, Wykonawca musi złożyć wtaiz z ofertą następujące

oświadczenia i dokumenty:

1,.1,. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w:

1) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu, zgodnie z zaĄcznikiem nr 3 do

slwZ,
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodńe z załączrtikiem nr 4 do SIWZ.

Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenią że Wykonawca nie

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziafu w postępowaniu.
'I.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezWykonawców oświadczenią o któnzm

mowa w pkt 1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia te maje potwierdzać spełnianie warunków udziafu w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresią w którym każdy z Wykonawców wykaĄe spełnianie warunków udzińu
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.3. Wykonawca, który powofuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia otaz spełnianią w zakresią w jakim powofuje się na ich zasoby,

warunków udziafu w postępowaniu zamieszcza informacje o fych podmiotach w oświadczeniactL

o których mowa w pkt. 1.1,.

1,.4. Wykonawca, który zarietza povńeruyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczeńa zudziału w postępowan,iu, zamieszcza

informacje o podwykonawcach w Zńączniku Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw

wykluczenia.
2. DokumenĘ składane na wezwanie Zamawiaiącego:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonp
nie krótszym niz 5 dni terminią aktualnych na dzień ńożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniĄ niż 6 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

2) dokumentów wymienionych w pkt 1) dotyczących równiez i*y"h podmiotów, na których

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.

3) zezwolenie Głównego łrspektora FarmaceuĘcznego na prowadzenie hurtowni farmaceuĘcznej,

składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art.74 ustawy z dnia
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6września200'l, r. - Prawo farmaceutyczne (tj. DzU.2019 t.poz.499), zezwolenia na obrót produktami
leczniczymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do

obrotu i sprzedaĘ produktów leczniczych, w tym dokumenty równoważne - obowiązujące na

terytorium panstw członkowskich Unii Europejskiej - doĘczy wyłącznie produktów leczniczych

(farmaceuĘków).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o której mo,wa

w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), pru,ekazaje Zamawiającemu oświadczenie
o ptzynależności lub braku pruynależności do tei samei grupy kapitałowej, o której mowa w aft.24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ńożeniem oświadczenią Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.Wzót oświadczenia stanowi ZŃącznik nr 5 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) składa dokument lub dokumenĘ wystawione

w krajł w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanią potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed

upĘrwem terminu składania ofert.

Jeżeliw kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osobą której dokument doĘczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępią
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
doĘczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyj.y* albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym zewzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w niniejszym ustępie stosuje się.

W przypadku wskazaniapruez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w Dziale VI SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych

i bezpłatnych baz danycĘ Zamawiaj4cv pobierze samodzielnie z Ęń baz danych wskazane ptzez

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia lub dokumenĘ o których mowa w zdaniu
pierwszym są sporządzone w języku obrym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich
tfumaczenia na język polski.

Jezeli Wykonawca powofuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego/

potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zaleca się wskazanie

w ofercie informacji, czy Zamawiająry jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów doĘcząqch
Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe
dokumenty zostaĘ ńo żone).

Inne dokumenĘ jakie Wykonawca jestzobowiązany doŁączyć do oferty:

1) formularz ofertowy (ZŃącznik nr ].a i/lub lb do SIWZ) i formularz cenowy (ZŃączniknr 2a iflub 2b

do SIWZ),

2) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy

załączyć dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie zart.Z3 ust. 1 i ZustawyPzp.

3) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów ptzez osobęl-y, które nie są wymienione

w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji do ofeĘ należy zńączyć dokument potwierdzający

prawo do reprezentowania podmiotu ptzez osobęl -y podpisujące ofertę,

4.

5.

6.

7.
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w przypadk,ł gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów do oferty należy dołączyć zobowiązanie Ęch
podmiotów do oddania mu do dyspozyĄi niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

wskazanie cz-ęści zamówienią której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

oraz które Wykonawca wykona własnymi siłami (jeżeli doĘczy).

VIL Infornracje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Oświadc zet:ria, zawiadomienia, informacj e ol.az wnioski o wyjaśnienie treści SWZ naleĘ kierować na adres:

,,Tęczovły Dom" Dom Pomocy Społecznei dla Dzieci prowadzony pruezZgtomadzenie Sióstr
Benedyktynek Misjonarek w Ełku, ul. Kilińskiego ł 19-300 Ełk

lub numer fax: +87 62'],-34-74,1ub pocztą elektroniczrrą na adres tdomelk@gmail.com

Komunikacja między Zamawiająqlm, a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztową
osobiścią za pośrednictwem posłańcą faksu lub drogi elektronicznej (w postaci zeskanowanych

podpisanych dokumentów).
Oświadczenią wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy ptzekazują sobie w formie

pisemnej, faksem lub mail-em. W przypadku przekazania oświadczery zawiadomień, informacji otaz
wniosków faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiająq niezwŁocznie,
jednak nie później niż na dwa dni ptzed upĘwem terminu składania ofert udzieli wyjaśnierr, pod

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niz do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. |eźeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpĄmie po

upĘwie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnien, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosekbez rozpoznania. Przedfużenie terminu składania ofert nie wpływa na

bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść zapytań wtaz z wyjaśnieniami treści SIJI//Z Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez ujawniania

źródła zapytania), którym przekazałSIIł//Z onz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona
jest SIWZ, tj. https://teczowydom.pV
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Alina Vovchok tel. 509-025-250 - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia

- Marzena WójciŁ te1.502-768-71,6-w sprawach procedury przetargowej

W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj4ł może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

speryfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiająq udostępnia

na stronie internetowej. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BiuleĘmie Zamówień Publicznych otazna stronie internetowej.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy Pzp.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiająq nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Termin związaria ofertą - 30 dni.

2. Bieg terminu zwiryaniaofertą tozpoczpa się wraz z upływem terminu składania ofert,

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedfużyć termin zwiryania ofertą, ztym
żeZamawiająry może Ęlko raz, co najmniej na 3 dni przed upĘrwem terminu związania ofertą zwrócić się

4)

5)

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedŁużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak

niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofeĘ

1. Oferta musi zawierać:

t.1, wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zńącznik nr 1a lub/i 1b do SIWZ) oraz formularz

cenowy (zaŁącznik nr 2a lub l i 2b do SIW Z).

1,.2 dokumenty i oświadczenia potwietdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziafu

w postępowaniu określone w rozdziale VI SIWZ.

2. Oświadczenią o których mowa w Dziale VI ust. 1, SWVZ oraz zobowiązanie, o którym mowa w Dziale V
ust.5 składane są w oryginale. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa wDziale VI ust.2i3SIWZ,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność

z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w wersji

papierowej, własnoręcznym podpisem.

3. Treśćńożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną do

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. Wykonawca ma prawo ńożyć tylko jedną ofertę na każdącąść.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferĘ (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub

podpisane) własnoręcznie ptzez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona

w sposób umożliwiająry identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej

parafkę).

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się

w ofercie złożenie zŃączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, ze będą one

identyczną co do treści z forrnularzami określonymi ptzez Zamawiającego.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane zprzy9otowaniem i złozeniem oferty.

9. Zamawiającv przewiduje możliwość składania ofert wspólnych. W takim przypadku oferta musi spełniać

następujące wymagania:

9.1, Wykonawcy występująry wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu

or az zaw aTcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia public znego.

UWAGA: Do oferĘ należy zńączyć dokument z którego wynika umocowanie. Treść

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

9.2 Wszelka korespondencja oraz tozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

9,3 Wypełniając formularz ofertowy, iak również inne dokumenty powofujące się na ,,Wykonawcę",
w miejscu ,,l,Lp. nazwa i adres Wykonawcy'' naleĘ wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie

pełnomocnika (lidera).

1,0, Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

XI. Mieisce oraz termin składania i otwarcia ofeń

1. Ofertę należy złoĘćw dwóch kopertaĄ wewnętrzna opisana adresem Wykonawry, zewnętrzna z hasłem:

,,Ptzetatg na dostawę produktów leczniczych - CZĘŚĆ ......", zaadresowana do Zamawiającego.

DokumenĘ powinny byćzłożone w kopercie wewnętrznej.

2. OferĘ należy składać od poniedziałku do piątku od 8m do 14oo nie później niż do 2 czerwca202Ot. do godz.

1,000 w ,,Tęczowym Domu" Domu Pomory Społecznej dla dzieci, t9-300 Ełk, ul. Kilińskiego 2, pok.
Księgowość.
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3. Przed dniem wyzraczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.

4. W związku z pandemią COVID-l9 publiczne otwarcie ofert nastąpi onłine w systemie Cisco Webex w dniu

2 czerwca 2020 t. o godz. 1015. Informacje niezbędne w celu uczestnictwa on-line w publicznym otwarciu

ofert:

- adres wideo: marzena.wojcik@meetingsemea1],.webex.comnumer

- nr spotkania:L45 474001,

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

].. Cena winna obejmować wszystkie koszĘ i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia

oIaz z warunkami i wymaganiami stawianyrni ptzez Zamawiającego.

2. Wykonawcą składając ofertę informuje Zamawiające9o, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania

uZamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usfug, wskaĄąc
wartość bez kwoĘ podatku. W takim ptzypadku, jeżeli ńożono ofertę, której wybór prowadziłby do

powstania uZamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie zptzepisami o podatku od towarów i usfug,

Zamawiający w celu oceny takiej oferĘ doliczy do przedstawionejw niejceny podatek od towarów i usfug,

którymiałbyobowiązekroz|iczyćzgodniezobowiązującymiprzepisami.
3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usfug (VAT) leży po stronie Wykonawry.

4. Cena możebyć tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cena opisana w ust. ]. lub ust. 2 jest ceną ostateczrra jakązapłaciZamawiający zaptzedmiot zamówienia.

6. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do

dwóch miejsc po przecinku), ptT zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglanialiczb.

7. Wartości uzyskane w podsumowaniu tabeli w formularzu cenowym/ należy przenieść do formularza

of ertowego (doty czy każdej części).

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował ptzy vtybotze ofeĘ, wraz z podaniem wag

tych kryteriów i sposobu oceny ofeń

1. Kryteria wyboru ofert dotyczące dot. Części I i II:

1) Kryteria oceny ofert:

Kc-Cena 60"/"

Kt - Termin dostaw cząstkowych 40t"

2) Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach

kryterium cena (Kc) oraz termin dostaw cząstkowych (Kt).

3) Kryterium cena (Kc) - dot. Części I i II:

Oferta znajniższąceną otrzyma 60 punktów, liczonydt wgponiższego wzoru:

punktacja badanej oferty wg kryterium Tu1"'"': 
oferowana cena brutto sPoŚród

cena = złożonych ofert x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

4) Kryterium termin dostaw cząstkowych (K0 - dot. Części I:

Punktacja badanej oferĘ wg Najkrótszy termin dostaw cząstkowych wśród
kryterium termin dostaw = ocenianych ofert x 20 pkt

cząstkowych - antybioĘków t"."ri
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Najkrótszy termin dostaw cząstkowych wśród

ocenianych ofert

= termin dostaw cząstkowych ocenianej ofert x20 pkt

Maksymalny wymagany ptzezZamawiającego termin wykonania zamówienia wynosi:

- 12 godzin od daty złożenia zamówienia cząstkowego dla dostaw leków - antybiotyków. W przypadku

braku wskazania terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzr.a, że termin ten wynosi 1ż godzin

od daty ńożenia zamówienia cząstkowego i Wykonawcy zostaną przyznane punkty wedfug

pov,lyższego wzotll. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia cząstkowego dłuższy

niż12 godzin jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodnazSlWZ.

- 3 dni robocze od daĘ złożenia zamówienia cząstkowego dla produktów leczniczych innych niż
wymienione w tirecie pierwszym. W przypadku braku wskazania terminu wykonania zamówienia

Zamawiający uzIta, że termin ten wynosi 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia cząstkowego

i Wykonawcy zostaną ptzyznane punkty wedfug powyższego wzortl. Jeżeli Wykonawca zaoferuje

termin wykonania zamówienia cząstkowego dłuższy niż 3 dni robocze jego oferta zostanie odrzucona

jako niezgodnazSIIv/iZ.

5) Kryterium termin dostaw cząstkowych (K0 - dot. Części II:

Punktacja badanej oferty w8
kryterium termin dostaw

cząstkowych - innych
produktów leczni czych niż

antybiotyki

Najkrótszy termin dostaw cząstkowych wśród

ocenianych ofert
x 40 pkt

termin dostaw cząstkowych ocenianej ofert

Maksymalny wymagany przezZamawiającego termin wykonania zamówienia wynosi:

- 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia cząstkowego dla produktów medycznych. W przypadku

braku wskazania terminu wykonania zamówienia Zamawiająq uzna, że termin ten wlmosi 3 dni

robocze od daty złożeńa zamówienia cząstkowego iWykonawcy zostanąptzyznarle punkty wedfug

powyższego wzoTu. Jeżeli Wykonawca zaoleruje termin wykonania zamówienia cząstkowego dłuższy
niż 3 dni robocze jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodnazSWZ.

5) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,

punktów przy zastosowaniu wzoru:

Kc + Kt, tj.

oferty która otrzyma największą ilość

Punktacja badanej oferty wg
kryterium termin dostaw

cząstkowych - produktów
medycznych

Ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium

cena

""T1;*:'^i;T',fffn
termin dostaw cząstkowych

2. Oferta na kazdą z części oceniana będzie odrębnie.

3. W sytuacjł gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostaĘch kryteriów, Zamawiający spośród tych

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostĘ ńożone oferty o takiej samej cenią Zamawiający wzwva
Wykonawców, którzy złożyli te oferĘ do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert

dodatkowych.
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Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie moga zaoterować cenwyższych niż zaof,erowarte w złożonych

ofertach.

4. W toku badania i oceny oferty Zamawiająq może żądać od Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści

złożonych ofert.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy

Pzp otazSIWZ i zostŃa oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wskazane dla poszczególnych

części zamówienia.

XIV. Informacje o formalnościacĘ iakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W przypadku Wykonawców ubiegająrych się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego

reprezentowanych przez Pełnomocniką niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania

umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.

2. W przypadku Wykonawców ubiegająrych się wspólnie o udzielenie zamówienią wykonawcy zobowiązani

są do przedłozenia zamawiającemu umowy pomiędzy wykonawcami regulującej warunki rcalizaqi
zamówienia publicznego.

3. Zamawiający zastrzega prawo żądania od Wykonawry (na każdym etapie realizaĄi umowy) ńożenia
dokumentów lub oświadczeń potwierdzająrych zdolność do nalezytego wykonania przedmiotu

zamówienia.

4. W ptzypadku, gdy Wykonawcą którego oferta zostŃa wybraną zostanie wykluczony z postępowania po

wyborze najkorzysbriejszej oferty i przed podpisaniem umowy, Zamawiająq wybierze ofertę

najkorzystniejszą (z najwyższą łączną liczbą punktów) spośród pozostałych oferĘ chyba że zachodzą

przesłanki, o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. Istotne dla stron postanowienia umowy

Istobre postanowienia umowy zawartesąwewzorze umowy fzń,nt 6 do SIWZ].

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnei przysługujących Wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ptzysŁugują

środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - ,,Środki ochrony

prawnej" Q.t.Dz.U.z2019I.poz.'l"M3zezm.).OdwołaniewnosisiędoPrezesaIzbyzgodniezatt.180ustawy
z dńaż9 stycznia1}}4r. Prawo zamówień publicznych.

XVI. Pozostałe informacje

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniającyĄ o którydr mowa w art. 67 ust.l pkt 6 i7
ustawy Pzp.
Zamawiająql nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Części, tj. na każdą część Wykonawca
może ńoĘćtylko jedną ofertę.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: tbiuro@eol.pl.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia z Wykonawcą będą
prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiająq nie przewiduje zwrotu kosztów udziafu w niniejszym postępowaniu.
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Zamawiający nie przewiduje wyma9an, o których mowa w afi.29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiająq nie przewiduje wymagń związanych z realizaĄą zamówienią o których mowa w art. 29 ust. 4

ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrze9a obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający nie wyma9a otaz nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

XVII. Klauzula infonrracyjna o ptzetwaruaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,61679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95la6lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) - zw ane dalej Rozporządzenie, informuję, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ,,Tęczowego Domu" Domu Pomocy
Społecznei dla Dzieci prowadzonegopxzezZgtomadzenie Sióstr Benedyktynek Misionarek w Ełku.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Krzysztofa Zelga, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email: krzysztof.zelga@poczta,onet.pl, telefonicznie pod numer 693064
724lub pisemnie na adres siedziby administratora.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczącydr przetwarzańa danych osobowych oraz korzystania z ptaw
rw iązany ch z pt zetw at zaniem danych.
PanilPana dane osobowe będą przetwarzarte w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciązącego na
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenią wynikającego z aktów prawnych
związanych z realizacją zadań administratorą q. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Dostawa produktów leczniczycĘ nr sprawy '1,12020, prowadzonym w trybie przetalgu
nieograniczonego stosownie do ustawy z dnia29 sĘcznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz
innych obowiąĄąrych przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych w celacĘ wskazanych povłyżej, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 otaz art.96 ust. 3 ustawy z dniaż9 stycznia2OO4 roku - Prawo zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będąprzez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostĘ zebrane otaz zgodnie z art.97 ust.1 ustawy z dnia 29 sĘcznia2004
roku - Prawo zamówień publicznycĘ przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
W zvliązku zprzetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
- prą,sługują Pani/Panu następujące prawa:
r dostępu do treści danych osobowych jej doĘczącycĘ na podstawie art. 15 Rozporządzenia1;
r sprostowania danyĄ na podstawie art. 16 Rozporządzeniaz;
r ograniczenia przetwarzania danycĘ na podstawie art. 1,8 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozpotządzenia3.
- nie przysfugują Pani/Panu prawa:
, usunięcia danycĘ na podstawie art.17 ust. 3 lit. b d lub e Rozporządzeńa;
r prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20Rozporządzenia;
l wniesienia sprzeciwu wobec ptzetwatzanych danyĄ na podstawie art.21,Rozporządzenia.
Zamawiająq informuje, żebędzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia,
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp,
do upływu terminu do ich wniesienia.

! w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 7-3Rozpotządzenia, wymagałoby niewspófoniemie dużego wysiłku, Zamawiający
moźe żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądanią w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/ zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2 skorzystanie przez osobę, której dane doĘczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 1ó

Rozporządzenią nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicnego ani mianą postanowień urnowy w zakresie
niezgodnym z ustawąPzp oraz niemoż-enatuszać integralności protokofu oraz jego załączników
3 wystąpienie z żądartiem, o któryłn mowa w art. 18 ust. 7 Rozporządzenią nie ograńcza plzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postęowania o udzielenie zamówienia publicznego
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8. Przysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych OsobowycĘ gdy uzna Pani/Pary iż przetwarzanie danych osobowydr narusza przepisy
Rozporządzenia.

9. Podanie ptzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doĘczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Ustawy z dńa 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznycĘ nłiązanym z udzińem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy z dniaż9 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwaIzane w sposób zautomaĘzowany, w tym również w formie
profilowania.

ZŃaczniki doSIWZ:

- zaĄcznikrt 1,a - formularz ofertowy - CZĘŚCI
-załączniknri.b -formularzofertowy -CZĘŚClIr
- zńączniknt2a - formularz cenowy- CZĘŚCI
- załączniknr 2b - formularz cenowy- CZĘŚCI
- załączniknr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziafu w postępowaniu
- zŃączniknr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
- załącznik nr 5 - informacja dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- zaĄczniknr 6 -wzór umowy
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Załqcznik Nr l,a do SIWZ

/Nama i adre Wykomwcy/ /miejscowość i data/

Nr tel. /nr fax ........ e-mail ..............

#::iffi :il:;ł::Hł,::rffi:x,::t
Benedyktynek Misionarek w Ełku
19-300 EłŁ ul. Kilińskiego 2

FORMUIARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziafu w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym w dniu
25 maia 202Or' prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę produktów leczniczych

CZĘŚĆ I - Dostawa leków, zgodnie z wyma1aniami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację dostawy

będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

Tenrrin dostawy leków - antybioĘków ............godzin odzłożeniazamówienia cząstkowego
(minimalne warunki - termin dostawy leków - antybiotyków nie może być dłuższy niż 12 godzin)

Termin dostawy pozostĄch produktów leczniczych innych niż antybiotyki ............dni od dńa złożenia
zamówienia cząstkowego
(minimalne warunki - termin dostawy innych produktów leczniczych niż anĘbiotyki nie może być dłuższy niż 3 dni
robocze)

DokumenĘ, które Zamawiający może samodzielnie pobrać zbezpłatnychbaz danych (np. CEDiG, KRS itd.)

Oświadczam, że:

- jestem mikroprzedsiębiorcą [ ] Tak
- jestem mĄm przedsiębiorcą [ ] Tak
- jestem średnim przedsiębiorcą [ ] Tak

Powyższe irrformacje są wymagane wyłącznie do celów staĘstycznych. Defińcje zostĄ określone w Zaleceniach Komisji z dnia 6 maja
2003 r. dotyczących definicji rnikroprzedsiębiorstw oraz mĄdr i średnió przedsiębiorstw (Dz.U. L t24 z20.5.2003, s. 36). Defińcje:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej nż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa ńe
przekr acza 10 milionów EUR
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwą które ńe są mikroprzedsiębiorstwami ani mał]rmi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów E|JRlub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Nie
Nie
Nie

str. 14



Znaksprawy: Il2020

1. Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie od podpisania umowy do
t8 czerwcalO27r.

2. Oświadczamy, że zapoznalśmy się z treścią SIWZ (w Łym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.
4. Oświadczamy, że uwńatrty się za zwiryartydr niniejszą ofertą na czas wskazany w Speryfikacji Istotnych Warunków

zamówienia.
5. W przypadkuprzyznania nam zamówieńa, zobowiryujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym

przezZamawiającego.

Oświadczenie Wykonawry w zakresie wypelnienia obowiązków informacyjnych przewidzianyó w art. 13 lub art. 14

RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informaryjne przewidziane w ań. ].3 lub art. 14 RODGwobec osób fizycznych, od

którydr dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w ninĘszym postępowaniu-.

podpis Wykonawcy

. tozpdzĄd&le Pdlmotu EutoP jskie8o i Rady (tJE) mlq679 zdii,a 27 kwtełnia z)16 r. w prawte GliMy o ćlb łiżycmydl w związkl ż Pr2&wtżfilfr ddych 6óosyó
iwsPrawie wóodne8oPrzęłyMbkidldilydtoreudlyleniadyrektywy l46lWE(q6!'rercryrząd6ieochMiedfuyó'.lD2.urz.UEL179zM.05.mtą t 1).

RoDo heśći oświadcaia wykonawca nie skład, (ussięcie treści oświadffiia nP. lEzżie8o wykreśl6ie).
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Załącznik Nr lb do SIWZ

/Nzwa i adres Wykonawcy/ /mieiscowość i data/

Nr tel. lnr fax ...,.... e-mail ..............

,,Tęczovły Dom" Dom Pomocy Społecznei dla
Dzieci prowadzony ptzez Zgromadzenie sióstr
Benedyktynek Misionarek w Ełku
19-300 Ełk, ut. Kilińskiego 2

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaptoszenie do wzięcia udziŃu w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym w dniu
25 maja 202Ot., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę produktów leczniczych
CZĘŚĆ II - Dostawa produktów medycznycĘ zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, oferujemy

realizaĄe dostawy będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

Tenrrin dostawy produktów medycznych ............dni od dnia złożeniazamówienia cząstkowego
(minimalne warunki - termin ilostawy produktów medycznych nie może być dłuższy niż 3 dni robocze)

Dokumenty, które Zamawiaiący może samodzielnie pobrać zbezpłatnychbaz danych (np. CEDiG, KRS itd.)

Oświadczam, żez

- jestem mikroprzedsiębiorcą
- jestem małm przedsiębiorcą
- jestem średnim przedsiębiorcą

Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie

Powższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Definicje zostĄ określone w Zaleceniach Komisji z dnia 6 maja
2003 r. dotyczących definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L124z20.5.2003, s.36). Definicje:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mńej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa Ńe
przekt aea 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej nż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przek,racz,a 10 milionów EUR
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwą które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani maĘmi przedsiębiorstwami i które zatrudńają
mniej niż 250 oób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów ELJR ll& roczna suma bilansowa nie ptzekracza(3 milionów EUR.

1,. Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realżować będziemy w okresie od podpisania umowy do
78 czerwca2027t.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. Oświadczamy, żezaolerowany przedmiot zamówienia spełria wymagania określone w SIWZ.
4. Oświadczamy, że lwńalrlry się za zwiry,anydr ninĘszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków

zamówienia.
5. W przypadku przyznania nam zamówienią zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym

przezZamawiającego.
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oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypekrierria obowiązków informacyjnych przewidzianydr w art. ].3 lub art, 14

RODO:

oświadczam, że wypełniłem obowiąki informaryjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOwobec osób hzycznych, od

któryclr dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w ninĘszym postępowaniu-.

podpis Wykonawcy

@porządaie P8l6mfu EurĘejskiĘo i Rady GJE) m16l679 zdnia ż lsietnia z)16 n w 3p6wie triMy cób ftżf,cayó w Niązk) z Pmt@nifr danych oóowydt
i w sprawie swóodnęo ptzęływ takic}r dm}clr du uóylmia dyrektywytX/óIwE (.EćIlre $ryęądmie o odtMie dffydt) (Dz. Urz UE L 119 ż 04.05.m16 stT. 1).

nooo res.i oś-iad@i" wy}dla@ nie slłada (uś6iecie Hci ośwtad@ia nP. Pteiąo sykreślaie).
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ZałącznikNr 3 do S|WZ

Wykonawca: ............
(pełna nazzualfirma, adres, w zakżności od podmiatu: NIP/PESEL, KRSICEiDG)

reDTezentowanv Drzez:
(imię, nazzuisko, stanoztliskolpodstazna do rsprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy zdniaŻ9 stycznia}OD4r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa produktów leczniczycĘ
nr sprawy 1l2O20, prowadzone9o ptzez ,,Tęczowy Dom" Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez

Zgromadzanie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku, oświadczam, co następuje:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W TYM PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 24UST.5 Speryfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr postępowaniall20Ł0

....... (miejscowość), dnia .................... r.

(podpis)

ffio,.ły+..6g 
rffi zKu zffiryłŃSfiSiA ń §BAćtt iŃNvćit pób[łfótóilff ",T, i:,' {j " i

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Dziale V WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W TYM PODSTA\^IY WYKLUCZENIĄ
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24UST.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr postępowania 1,12020,

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie: ..............

(wskazać podmiot i określić odpowiefuń zAkt,es dla wskazane7o podmiotu).

,.... .... (miejscowość), dnia .................... f.

Oświadczam, że wszystkie
oTaz zostaĘ przedstawione

przedstawianiu informacii.

informacje podane w powyższych oświadczeniach są

z pełną ŚwiadomoŚcią konsekwencji wprowadzenia
aktualne i zgodne z prawdą

zamawiającego w błąd przy

(podpis)
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ZałącznikNr 4 do SIWZ

Wykonawca: ............

(pełna nazwalfirma, Adres, w zależności od podmiotu: N lP l PESEL, KRS| CEiDG)

reorezentowanv Dtzez:

(imię, nazwisko, stanowiskolpodstawa ilo rErezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zalr.ówień publicznych (dalej jako: ustawaPzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Dostawa produktów leczniczycĘ
nr sprawy 1l202O, prowadzone9o przez ,,Tęczowy Dom" Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ptowadzony przez

Zgtomadzanie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, pkt I2-ż3 ustawy

Prp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

o.... ... (miejscoTaość), dniłjf ... o............ o... f.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust, 1pkt 1,3-

1,4, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w zuliązku z ww. okolicznością na

podstawie art.24 ust.8 ustawy Pzp podjąłem następuiące środki naprawcze:

..... ... (miejscowość), dnii]f ...................... f.

,l,.

2.

@oĘis)
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ii:!:::::::::]i:

ffi
ii;,:,,:niii

t

Oświadczam, że w stosunku do następującegolych podmiotu/tóW na którego/ych zasoby powofuję się

w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwęlfirmę,

adres, a także w zależności od podmiotu: NIPIPESEL, KRSICEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia.

....... (miejscowość), dnia ...... r.

(podpis)

Oświadczam, że w stosunku do następujące1olych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwęlfirmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIPIPESEL, KRSICEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....... (miej scowość), dnia ...................... r.

(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą

oraz zostĘ przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

.. . . . . .. (miejscou)ość), dnii]l . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . .. f.

(poĘis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca: ..............

(p ełna nazwalfirma, adres )

reprezentowany Dtzezi

(imię, nazwisko, stanowiskolpodstmła do reprezentacji)

Informacja wykonawcy

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako:

ustawa Pzp),

DOTYCZĄCA PRZYNAIEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEI

DoĘczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nleo8ranrczone8o na

Dostawa produktów leczniczych (oznaczenie sprawy: 1l2020l

|l * Nrn NAIEZĘ do grupy kapitałowej **, o którejmowa w art.}4ust. 1 pkt Z3ustawyPzp
L]

| * NarrŻąaogrupy kapitałowej**, o którejmowa w art.24ust.l pkt 23ustawyPzp
L]

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

Lp. Nazwa i adres podmiotu

]-.

2.

(miejscowość i data) (poĘis, pieczątka imienna osoby upowńnionej
do składania oświadczń woli w imieniu Wykonrulcy)

* NalĄ tńaściwe zaznaczyć (X)

** Grupa kapitałoula w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz,

U, z2019r. poz.369)
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Znaksprawy: 1,12020

Załączniknr 6 do SIWZ

UMOWA nr ..........
zdnia

zawatta pomiędzy:

,,Tęczowym Domem" Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonymptzezZgtomadzanie Sióstr

Benedyktynek Misjonarek w Ełku, ul. Kilinskie go 2, 19 -300 Ełk
NIP: 848-13-65-439

REG ON : 006227 450 -00031,

Tel. 87 61,0 20 39, F a><: 87 6ż'l, 34 7 4, email: tdomelk@gmail.com -
zwanyrn w treści umowy Zamawiaiącym, Ieptezentowanym ptzez:

Zastępcę Dyrektora - Alinę Vovchok

ą.

;;;;;;;; ;;;;:;;;;: ",.................................,..,,.,,.:.-,*^nuw 

treŚci częŚci umowy Wykonawcą

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publiczne9o przeprowadzonego w Ębie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych .t. Dz. U. z 20L9 t. poz. 1843 ze zm.) dalej zulaną ustawą zostŃa zawarta umowa o następującej

treści:

1.

].. Przedmiotem umowy jest dostawa produktów leczniczych - leków, w tym leków z lisĘ leków
refundowanycĘ zwanych w dalszei części umowy towarem, w ilościach wynikaiącychzbieżących potrzeb

Zmawiaiącego. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie transportem Wykonawcy i na iego koszt.

2. Integralnączęśćumowy stanowi formularz cenowy, stanowiąry załączniknr 1 do umowy.
3. Zamawiający zasttzega sobie mozliwość w czasie trwania umowy zmniejszenia zakupu prognozowanej iloŚci

towaru do 35o/o, w zależności od ilości i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowofirych. Wykonawcy nie

przysŁuguje żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tego tytufu.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenie (koncesje pozwolenia iĘ.) wymagane prawem na

prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wykon)nłraniem przedmiotu zamówienia oraz że posiada

aktualną umowę podpisaną z Narodowym Funduszem Zdtowia na refundację leków. Ponadto Wykonawca

oświadcza, że towar objęł przedmiotem umowy posiada świadectwo rejestracji wydane przez ministra

właściwego do spraw zdrowia oraz ulotĘ informaryjną o leku w języku polskim.

3.

1. Wykonawca dostarcza towar partiami wgpottzeb Zamawiającego.
2. KoszĘ dostawy towaru do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Miejscem dostawy towaru jest siedziba Zamawiającego.
4. Termin dostawy partii towaru nie może przektaczać........ dni roboczych od chwili ńożonego zamówienią

za zastrzeżeniem ust. 5.

5. Termin dostawy leków - antybiotyków, nie może ptzekraczać godzin od chwili zŁożonego

zamówienia. Zamówienia na ratunek zycia mogą być złożone ptzez lekatza dyżrurnego w każdy dzień
tygodnia - dot. CZĘŚCI I.

6. Wykonawca zobowiąĄe się do dostawy towarów fabrycznie nowycĘ posiadających termin ważności
wytaźnie oznaczony, nie krótszy niż sześć miesięcy, licząc od dnia dostawy do miejsca dostawy.



Znaksprawy: '1,12020

4.

1. Wielkość dostawy partii towaruZamawiający uzgadnia telefonicznie z Wykonawcą.
ż. Za datę wykonywania dostawy uważasię dzień dostarczenia partii towaruZamawiającego.

3. W razie niedostarczenia partii towaru przez wykonawcę w umówionym terminie lub w ilości mniejszej niż
zamówioną Zamawiający moze zakupić ten towar od innego podmiotu. Wykonawca pokrywa różnicę

między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną jednostkową towaru określoną

w złączriku nr 1 do umowy.
4. Wykonawca dostarcza towar w oryginalnycĘ zamkniętych opakowaniaó które spełniają wymogi

pr zew idziane przepisami prawa.
5. W razie dostawy dokonywanej za pośrednictwem przewoźników (np. Poczta, itp.) Wykonawca ozrlacza

fakturę numerem niniejszej umowy i dołącza jądo przesyłki.
6. Reklamacje ilościową w zakresie zgodności ilości dostawy z zamówienia lub zgodności ilości dostawy

z ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Wykonawcę do

dostawy, Zmawiający zglasza Wykonawry telefonicznie i potwierdza faksem w terminie 3 dni roboczych od

daty dostawy.
7. Reklamacje jakościowe Zmawiaj4cy zglasza Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wady, w formie

pisemnejnie późniejniż od uptywu terminu ważności reklamowanych leków.

8. Wykonawca załatwia reklamacje jakościowe i ilościowe w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia

reklamacji.

5.

1. Asortyment towaru, prognozowana ilość oraz cenę jednostkową brutto określa załącznik nr 1 do umowy.

2. Strony zastrzegaj1 mozliwość zmiany ceny jednostkowej brutto towaru w razie zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Cena jednostkowa netto pozostaje niezmienna

z zasttzeżeriem postanowień ust 3,4,5.

3. Ceny jednostkowe leków z cenami urzędowymi mogą ulec zmianie w przepadku zmiany cenprzez ministra

właściwego do spraw zdrowia.
4. Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w okresie trwania Umowy tylko za zgodą obu strorg na pisemny

wniosek jednej ze strory zprzyczyn obiekfinych udowodnionych ptzezstronę wnioskującą między innymi:

obowiązująrych stawek VAT, cen leków u importera, cen leków u producenta iĘ. jednak nie częściej niżraz
na 3 miesiącą w drodze negocjacji.

5. W przypadku okresowych promocji cenowych towaru, stosowanych ptzez producentów, strony
uwzględniajq że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załączniku nr ], do umowy lub
leków równoważnych będą realizowane przez Wykonawcę w cenach niższych, uwzględniając promocje

cenową.

6. Strony zastrzegająmozliwość ograniczenia asorĘmentu towaru obje tego przedmiotem umowy o ptopozyĄe,
które zostĄ wyłączone z produkcji oraz pozyĄą dla których producent podwyższył cenę więcej niż
o wskaźnik określony w 5 pkt. 4 pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę wystąpienia Ęch
okoliczności.

6.

1. W fakturze Wykonawcazobowiązany jest do powołania się na numel niniejszej umowy.
2. Wykonawca wystawia fakturę na koniec każdego miesiąca. W przypadku braku możliwości wystawienia

zbiorczej faktury na koniec miesiącą dopuszcza się wystawienie faktury przez Wykonawcę po każdym
zr ealizow any m zamówi eniu.

3. Zapłata w formie przelewu na konto Wystawcy nr:................. nastąpi w ciągu 21 dni od

dał dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za dostarczony towar,

z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy Zmawiającemu fakturę w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
4. Terminem zapłaĘ jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

s7.

-_-
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Strony ustalajł że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi

ptzez zapłatę kary umownej w następującychprzypadkach i wysokościach:

1. Wykonaw ca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) Zazuftokę w dostawie partii towaru w terminie określonymw 3 ust.4-wwysokości 0,],% wartości partii

towaru określonej zamówieniem zakażdy dzień zwłoki.
b) Za zwłokęwdostawiepartiitowaruwterminieokreślon5rmw 3ust.5-wwysokościO1%wartościpartii

towaru określonej zamówieniem za każdągodzinę zwłoki.
c) Za zwłokęw załatwianiu reklamacji jakościowej i ilościowej w terminie określonym w 4 ust. 8 w wysokości

0,1lo wartości towaru objętego reklamacje za każdy dzień zwłoki.
d) Za dostarczenie partii towaru niezgodnie z wielkością zamówienia - w wysokości 10% wartości

niedostarczonej partii towaru określonej zamówieniem.
2. Zamawiająq może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych w udowodnionej

wysokości szkody.

8.

Umowa zostŃa zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 18.06.2O21t.

9.

Wykonawca oświadcza, żebezzgody Zamawiającego, wyrazonej na piśmią nie będzie zawierałumów przelewu
wierzytelności lub przejęciu dfugr z osobami trzecimi na podstawie art. 509-526 Kodeksu Cywilnego.

10.

L. ZakaĄe się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawią której dokonano
wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem ust.2.

2. Dopuszcza się zmiany umowy:
a) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiofu zamówienia

proponowanychptzezZamawiającego lub Wykonawcę, jeżelite zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

b) Z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemozliwych do ptzewidzenia ptzed zawarciem
umowy, m.in. związanych ze zmianąceny w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAl

c) Z powodu okoliczności sĘ wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie mozna było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznychrozmiarach.
d) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiająrych wykonanie prac, które to działania nie są

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

3. Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w zakresie przedmiotowym, tj.zastąpienie produktu objętego umową
odpowiednikiem, w przypadku:
a) Zaptzestania wytwatzania produkfu leczńczego objętego umową
b) Wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

c) Przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzysbriejs zej dla Zmawiającego.
4. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania leku oraz wielkości

jednostkowej dawki.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Zmiana umowy dokonana znaruszartiem przepisu pkt. 1 i 5 jest nieważna.

11.

Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w okresie trwania Umowy Ęlko za zgodąobu strory na pisemny wniosek
jednej ze strorg z przyczyn obiekfinych udowodnionych przez stronę wnioskującą między innymi z powodu
zmian: obowiąĄąrych stawek VAT, cen leków u importerą cen leków u producenta itp., jednak nie częściejniż
raznra 3 miesiącą w drodze negocjacji.
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12.

1. W sprawadr nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 t.

Prawo zamówiert publiczrrych i kodeksu Cywilnego.
2. Ewenfualne spory wynikłe z realizaĄi niniejszej umowy będą rozstrzygane ptzez sąd właściwy miejscowo

i tzecz.owo dla siedziĘ Zamawiającego.

13.

Umowę sporządzono w dwódr jednobrzmiącydr egzemplarzaĄ po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY vtryKoNAWCA
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Załącznik nr 2a do SIWZ

FORMULARZ OFERTOVI/Y dot. CZĘŚC| l - Dostawa leków

Ę,, PoetaG,|ehu
, , ,Flano_wanć ., 

,

,rapotnćbbwanle
,ii:.':.iru,Ći8ÓU,ńku,,,

, lawlę
podatku
,,:'VAT

,'1.. ,,,1,, ęJ1! :' 
.,'

|eOnoeitlcowa.
, BRUTTO

,:, ną

,IBRUTTO
,' 'faz nl 

,

l{poz. x6}

t :.,tI ,,] ł 6 ,'''7 o
1 4 Lacti20 Kaps 20 tabl. 20

2. Absenor 300 mo 100 tabl. 25
3. Acard 150 mo 60 tabl. 16

4. Acc 200 mo 20 tabl. 120
5. ACC optima 600 mo 10 tabl. 50

6, Acne_derm maśc 200mg/g 20g 15

7 Acustivum 56 tabl. 26
8. Aglan 15 15 mo 30 tabl. 60
9. Akineton 2mo 50 tabl 40

10. Alax 20 tabl. 120
11 Altacet 1 6 tabl. 20
12. Altacet 0,1o/o żel75 o 30
13. Amantix 100 mo 100 tabl. 7

14. Amitriptylinum VP 25 mo 60 tabl, 12

15. Amizepin 200 mo 50 tabl. 29
16. Amotaks 1

,t6 tabl. 15

17. Amotaks 500 mo 16 kaps. 15

18. Anafranil SR 75 mo 20 tabl. 18

19. Apap 500 mq 50 tabl 25
20. Apaxon 4mo 28 tabl. 25

21 Aphtin płyn 200mg/g 10o 20
22. Arcalen 20mg+,|2,5pg maśc 30 o 25

23. Aroentin - T 20 ml spray 20
24. Aroosulfan 20 mglg (2o/o) krem 40 q 15

25. Arioiorazole Accord 15 mo 56 tabl. 10

26. Aspirin 500 mo 100 tabl. 2

27. Aspirin C 400 mq + 240 mq 20 tabl. musuiących 3

28. Augmentin (400mg + S7mg)/ml or. do so. zawiesinv 70 ml 20
29. Augmentin 1 14 tabl. 30

30. Augmentin 625 mg 14 tabl. 10

31 Avamvs 27,5 mcO/dawkę aerozol 120 dawek 15

32. Aviomarin 50 mg 5 tabl. 2

33. Baclofen 10 mo 50 tabl. 35
34. Bactioras 5x5 opatrunek 20
35. Bactrim fońe 800 mo/160 mo 10 tabl, 50

36. Bactrim 200mg/40mg/5ml svrop 100 ml 36

37. Bactńm 400 mo/80 mo 20 tabl. 5

38. Bellaoan 0,25 mg 20 tabl. 27o
39. Berodual 0,5 mg + 0,25 mg/ml roztwór do nebul. 20 ml 100

40. Betadine 1Oo/o roztwor 100 mq/ml 30
41. Betaserc 8mo 100 tabl. 21

12. Biodacyna 250 mg/2 ml 1 amp.2 ml 100

43. Biofuroksym 750 mq 1 fiol. 17 ml 120
44. Bisacodvl 10 mo 5 czopków 450
45. Bodvmax vital 30 tabl. 60
46. calcium Alerqo 20 tabl. musuiacvch 40
47. calcium pantothenicum 100 mo 50 tabl. 2o0
48. Calcium C 12 tabl. musuiacvch 30
19. Calperos 500 500 mo 200 kaps. 10

50. cetraxal plus 1Oml 12

51. Chlorprothixen ZE NT|VA 50 mo 50 tabl, 186

52. Citabax 10 mo 28 tabl. 22
53. Cital 20 mo 30 tabl. 24
54. Cipronex 500 500 mo 10 tabl. 10

55. Cipronex 250 250 mo 10 tabl. 10

56. clemastinum 1mo 30 tabl. 10

57. Clindamycin - MlP 300 300 mg 16 tabl. 6
56. Clindamvcin - MlP 600 600 mo 12 tabl. 10

59. Clopixol 10 mq 100 tabl. 4
60. Clopixol 25 mo 100 tabl. 21

61. clooixol- deoot 200 mo/ml 1amp. 380
62. Clooizam 100 mo 100 tabl, 11

63. clotńmazolum 1o/o krem 20 o 25
64. Conceńa 18 mo 30 tabl. 12

65. Concor Cor 5 5mo 28 tabl. 13

66. contrahist 5mo 28 tabl. 12

67. convival chrono 500 mq 50 tabl. 100

68. Convulex 50 mo/ml 100 mlsvroo 56

69. Convulex 300 300 mo 100 kaps. 18

70. Convulex 300 500 mo 100 kaps. 22
71. Corneregel 0,05g/lg źel do oczu 5 o 20
72. CorsodyI 0,2o/o płvn 300 ml butelka 10

73. Cosopt 20 mo+Smo/ml krople 5 ml 12

74. cvclonamine 250 mo 30 tabl. ,100

75. cvnk oroanicznv 15 mo 30 50

76. Czopki glicerolowe 2g 10 czopków 50

77. Czosnek 90 szt 350
78. Debńdat 7,87 mglg 250 mloran. ds. zawiesinv 7o
79. Decaldol 50 mq/ml 5 amo. 96
E0. Depakine 288,2 mg/Sml 150 ml svroo 2o0
81 Deoakine Chrono 500 500 mo 30 tabl. 531

82. Depakine Chrono 300 300 mo 30 tabl. 72

83. Deprexolet 60 mo 30 tabl. 12

84. Deprexolet 10 mo 30 tabl, 36

85. Deprexolet 30 mo 30 tabl. 144
86. Detreomycyna ,l% maść 5 o 20
87. Detreomycyna 2o/o maść 5 o 20

__-



88. Devikap 15 000 i.m,/ml plyn doustnv 10 ml 12

89. Dexoftyal 15 ml 12

90. Diflos 30 30 mg 30 kaps. 100

91. Diflos 60 60 mq 30 kaps. 50

92. Diphergan 25 mo 20 draż. óo
93. Doxepin 25 mg 25 mo 30 kaps. 60
94. Duomox 1o 20 tabl. 10

95. Duomox 500 mo 20 tabl. ,t0

96. Duomox 750 mg 20 tabl. 12

97. D-Vitum dla niemowlat 36 kaps. Twist off 30

98. D_Vitum Fońe 2000 i.m. 60 kaos. 150

99. Egzysta 75 mo 56 kaps. 25
100. Ektocrem 30 ml 48
101. Emanera 20 mq 28 kaps. 12

102. Enarenal 5mo 30 tabl. 6

103. Esberitox 0,215 tabl. 100 tabl. 5

104. Esseliv Fońe 300 mg 50 kaps. 2oo
105. Espumisan 40 mg 100 kaos. 50

106. Espumisan 40 mg/ml krople 30 ml 30

107. Estazolam 2mg 20 tabl. 54

108. Eufilina lono 300 mg 30 kaps. 12

109. Euthyrox N 25 25 mcq 100 tabl. 2

110. Euthyrox N 75 75 mcg 100 tabl. 4

111 Euthyrox N 100 100 mco 100 tabl. 10

112. Finlepsin 200 retard 200 mq 50 tabl. 122

113. Fenistil 1mo/o źel 30 o 5

114. Fewańn 50 mq 60 tabl. 30

115. Flavamed 30 mq 20 tabl. 140
116. Fluconaso]e 50 mo/10 ml 150 ml 20
117. Flumycon 100 mg 7 kaps. 5

118. Flumycon 200 mg 7 kaps, 5

119. Fluoxetin 20 mg 30 kaps. 12

120. Flora LGG Babv 7ml 12

121. Floradix 84 tabl 100

122. Forcid 625 500 mo + 125 mo 14 tabl. 30

123. Forcid 1000 875 mo + 125 mo ,t4 tabl. 40
124. Forlax 10o or.do p.roztw, 20 sasz. 35

125. Furaoinum 50 mo 30 tabl. 20
126. Fńsium 10 mo 20 tabl 18

127. Gabapentin TEVA 800 mq 100 tabl. 24
128. Gasprid 5mo 30 tabl. 60
129. Gasprid 10 mq 30 tabl. 25
130. Groprinosin 500 mq 50 tabl. 700
131. Gropńnosin syrop 250 mq/Sml 150 ml 50

132. Gripex 24 tabl. 50

133. Gripex Max 20 tabl. 40
134. Gripex Noc 12tabl. 40
135. Gripex Sinucaps 10 kaps. 20
136. Haloperidol 1mo 40 tabl. 396
137. Halooeridol 5mo 30 tabl 150

138. Halitomin 30 tabl. 24
139. Helicid 10 10 mo 28 kaps. 138

140. Helicid 20 doielit. 20 mo 28 kaps. 138

111. Helicid Fońe doielit. 40 mo 28 kaps. 20
142. Hvdrocońisonum 20 mo 20 tabl. 10

143. Hvdroxvzinum 25 mo 30 tabl. 200
1a. Hydroxyzinum 0,2o/o syrop 250 ml 40
115. Hydrocońisonum 1% 10 mo/o krem 15 o 15

146. lbuprofen 200 mq 60 tabl, 20
147. lmodium 2mo 12tabl. 20
148. lPP 20 mo 56 tabl. 6

149. Juvit C krople 40 ml 10

150. Katelin SR 100 kaps, 9

151. ketonalfońe 100 mg 30 tabl. 2

152. Ketrel 25 m0 30 tabl. 36

153. Klabax 250 mg 14 tab]. 15

1u. Klabax 500 mg 14 tabl. 15

155. Klozapol 100 mq 50 tabl, 86

156. Kreon 10000 i. 50 kaps. 45
157. Kreon 25000 i. 50 kaps. 15

158. kwetaplex 50 mq 30 tabl. 24
159. Lactulosum syrop butelka 150 ml 220
160. Lamotrix 100 mq 30 tabl. 250
161. Lamotrix 25 mq 30 tabl. 12

162. LansoprazoJum 15 mg 28 kaps. 20
163. Lansoprazolum 30 mg 28 kaps. 20
164. Laremid 2mg 10 tabl. 20
165. Lecytyna 1200 40 kaps. 12

166. Lekoklar 250 mo 14 tabl 6

167. Letrox 0,05 mg 50 tabl. 15

168. Levetiracetam Apotex 1000 mq 50 tabl. 86

169. Levetiracetam Apotex 500 mg 50 tabl. 94

170. Lionocainum 2O mglg źel 30 q 5

171 Lincocin 300 mo/ml 1 fiol.2 ml 120
172. Lisiprol 5mo 28 tabl 5

173. Lipomal 97 mg/Sml 125 g 15

174. Lithun cańonicium 250 mg 60 tabl. 78

175. Liv 52 ,t00 tabl. 30

176. Linomaq 200 mo/o maść 30 o 15

177. Lorinden A maśó 15 q 10

178. Lorinden C maść 15 o 8

179. Maśc ichtiolowa 1Oo/o maść 20 o 6

180. Lorafen 2,5 mo 25 tabl. 12

181. Loratadyna 10 mg 30 tabl. 150

182. Macromax 500 mg 6 tabl. 12

183. Maqnel]a 42tabl. 50

184. Maonum Junior 20 saszetki 20
185. Medikinet CR 20 mo 30 kaps 24



186. Medikinet CR 40 mo 30 kaps. 12

1E7. Melatonina 3mq 60 tabl. 25
188. Melatonina 5mo 60 tabl. 25

189. Metoclopramidum 10 mg 50 tabl, 51

190. Miravil 50 mo 30 tabl. 36

191. Miravil 100 mg 30 tabl. 24

,92. Mińor 15 mg 30 tabl. 12

193. Mizodin 250 mg 60 tabl. 15

194. Mucosolvan 30 mo/S ml 100 mlsvrop 10

195. Mucosolvan 15 mg/S m] 100 ml svrop 10

196. Multiwitamina 60 tabl. 500

197. Mozarin 10 mo 56 tabl. 13

198. Nasivin soft 0,5 mg/ml aerozoldo nosa 10 ml 50

199. Naproxen Emo 100 mo/g 100 o żel 20

200. Natrium bicańonicum 8,40o/o 250 ml 43

201. Nebu-dose hipeńonic 5ml 30 amp. 10

202. Neomvcinum 11,75 mo/g aerozol 32 o 6

203. Neurovit 100 tabl. 7

2o4. Neurotop retard 300 300 mo 50 tabl. 219

205. Neurotop retard 600 600 mo 50 szt. 36

206. Nifuroksazvd 220mglSml 90ml 10

207. Nifuroksazyd 200mg 12tabl. 20

208. Nitrazepam 5m0 20 tabl. 120

209. Nolpaza 20 mq 28 tabl. 700

210. Nootropil20% 200 mq/ml 150 ml butelka 20

211 No-spa fońe 80 mq 20 tabl. 15

212. No-spa 40 mg 20 tab]. 15

213. Novate o,5% krem 30 o 20

214. Nozoil aerozol 10 ml 20

215, Nurofen dla dzieci 100 mg/S ml zawiesina 100 ml butelka 30

216. Nurofen 125 mg 10 czopków 25

217. Nurofen Fońe 400 mg 20 kaps. 100

218. Nurofen ultra 24 tabl. 150

219. Nystatyna 0,5 Mi,m 16 tabl. 15

220. Nvstatvna 2,4 Mi,m/S ml r. do sp. zawiesinv 24 ml 10

22l. OFF active sprav 100ml 30

222. oillan Forte 500 mlemulsia do mycia ciała 15

223. Oillan 400 ml balsam natłuszczaiacy 15

224. omega 3 forte 60 kaps. 100

225. Orofar aerozol 30 ml 30

226. Oritop 100 mq 60 tabl. 48

227. Otrivin 0,1o/o aerozol 10 m] 30

228. Oxycoń (Smg+1,67mg)/ml aerozol 16,125 0 8

229. panthenol 46.3 mo/o spray 130 g 10

230. paracetamol 500 mo 20 tabl. 30

231. paracetamol 250 mo 10 czopkow 15

232. paracetamol 500 mq ,l0 czopków 24
233. pelavo oskzela syrop 120 ml 30

234. pelavo nos zatoki svrop 120 m] 30

235. Peńtol 4mo 20 tabl. 400

236. pemazinum 25 mo 20 tabl. 2oo

237. pernazinum 100 mo 30 tabl. 552

238. pimafucoń krem 15 o 10

239. preventic 60 kaps. 100

240. Pridinol 5mo 50 tabl. 130

241. Promazin 100 mo 60 tabl. 50

242. Promazin 50 mo 60 tabl. 45

243. Proursan 250 m0 100 kaps, 7

ziu. Pulmicoń 0,125 mg/ml ml 36

245. Ranofren 5mq 28 tabl 25
246. Rekarnival 30 kaps. 150

247. Relanium 5mg 20 tabl. 60



248. Relanium 10 mq/2ml 5 amp. po 2 ml 10

249. Revitanerw 20 kaps. 35

250. Risperon 1mq 20 tabl. 36

251. Rispoleot ,lmg 20 tabl. 72

252. Rispo]ept 2mg 20 tabl. 36

253. Rivanolum 100 mo 5 tabl. 5

2u. Rivel 0,5% żel 30 o 12

255. Rowatinex 50 kaps. 51

256. Rutinowitum c 150 tabl. 400

257. Sabril 500 mg 100 tabl. 12

258. Sachol 100 żel 30

259. sambucol kids 120 mlsvroo 30

260. scorbolamid 20 tabl. 50
261. septolux aer. dost. ustnei 1,5 mo/1 ml aerozol 30 ml 18

262. Signopam 10 mo 20 tabl. 36

263. Spironol 25 mo 20 tabl. 10

264. Smecta 3mg 30 sasz. 10

265. Sulpiryd 50 mg 24kaos. 30

266. Sulpirvd 200 mo 30 tabl, 24
267. Su]fańnol (1mo + S0mg)/ml krople do nosa 20 ml 5

268. Sulpirvd 100 mg 24 kaps 45
269. sulfacetamidum 10o/o krople do oczu 12 szt. 8

270. Sudafed 60 mo 12tabl. 10

271. Sudocrem krem 125 o 24
272. Sudocrem krem 250 q 15

273. Tormentiol maść 20 o 20
274. Triderm (0,Smg+lOmg+l mg)/g maść 15 o 25
275. sumamed fońe 200 mg/Sml r. do sp. zawies. 20 ml but, 5

276. solcoservl Adhesive 5o/o oasta 5o tuba 5

277. Sylimarol 35 mg 60 tabl. 12

278. Szczepionka p/qrvpie l N FLUVAC 1amp, 100

279. Szczepionka FSME _ IMMUN p/kleszcz. 1 amp. 10

280. Tantum verde 1.5 mo/ml aerozol30 ml 5

281. Tardyferon 80 mo 30 tabl. 60
282. Telfexo 180 mo 20 tabl. 18

283. Tiapridal 0,1 mg 20 tabl. 36

284. Tinazidine Arrow 4mo 30 tabl. 42

285. Tisercin 25 mo 50 tabl. 790
286. Tisercin 25 mo/ml 10 amp. po 1 ml 4

2E7. Tobrex 3,5 g maśc do oczu 0,30/o 4

288. Tobrex 3 mo/ml krople do oczu Sml ,t0

289. Topamax 50 mo 28 tabl. 50

290. Trazodone Glemmark 150 mo 100 tabl. 7

291. Trevicta 525 mq 1amp. 4

292. Trunol 100 mg 300 ml 10

293. lrcolon 100 mo 100 tabl 100

294. Ubretid 5mq 20 tabl. 18

295. unidox solutab 100 mg 10 tabl. 10

296. Uroflow 2mo 28 tabl. 15

297. Velaxin ER 75 mo 28 kaps. 38

298. Verospiron 25 mo 20 tabl. 18

299. Veńix 24 mo 50 tabl. 40
300. Vigor up 30 szt 30
301. Vimpat 200mg 56 tabl. 13

302. Vicebrol 5mo 100 tabl. 12

303. Vit. A+E 2500 i.m. + 200 mq 20 kaps. 81

304. Vit. B compositum 50 tabl. 200
305. Vit. 86 50 tabl. 25
306. Vit. c 200 mq 50 tabl. 180

307. Vit. c 1000 mg 30 tabl. 23o
308. vratizolin 30 mg/g krem 3 o 12

309. xenna balance 20 saszetek 30

310. Xeplion 150mg 150 mo% 1amp 12

311. Xvzal 5mo 28 tabl. 18

312. Zirid 50 mo 100 tabl. 18

313. Biofurokasyn 750 mo 10 fiolek 10

314. Zanur 250 mo 10 tabl. 10

315. Zanur 500 mo 10 tabl. 10

316. Zyńec 10 m0 30 tabl. 150

ulńlAGA W PRzypADKu L l{ów REFuNooWANYcH !!!,

JEśu JEST K,LKA WYsoxoścl oDPLATNośa zA DANY LEX z wz6lĘ tJ Nś ZAKB W3KAZAŃ - Do oFERTY Wpl UJEMY cENĘ NAJNż ą PŁAcoNĄ PRzEz PACJEŃTA

lNsTRUKcJA WYPEŁNIANA:
1. W kolumnig nI 6 neleł wpbać t6wĘ podatku VAT dla danąo asrtymentu.
2. W kolumnie nr 7 nal9źy podać Enę jednostłilą brutlo E 1 iednośtkę miary danąo asńymgnfu;
3. Wszyśkie pożycje wymagang pź z zamawiają@go W pdĄźszym lolmulażu cenilym potvinny ąć wypglniong. Niguzupghionio w taboli chociażbyjedn j z Wym.gonych .ubryk spioduie
odźuconie oferty.
4. W kolumni9 nr E nal ł podać iloczyn ceny jednośkMj bnrto z kolumny nr 7 i llości podanoj W kolunnlo 5.
5. cenyw kolumnach 7 i E Winny qń podane z dokbdnŃcią do d$óch miej& po pżecinku.
6. W podsumMniu tabeli w wieRu Mńość bfulto wpbać 6umę WartŃćl bNto (z kolumny nr 8).

l. Oferuję wykonanie niniejwego zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia l8.06.202l
2. Oświńczam, że cena/ceny brutto podana/e w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszĘ wykonania zamówienia, jakie ponosi

Zamańający, w prrypadku wyboru niniejszej oferty.



|-p, Naanra tgłoryny skladnik) leku Dawka leku Postać }eku
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$tawła podatłu
vAT

:Cena

Jednost*owa
BRUfio

Cana
BRUTTo

fa3ern

{poz. x6}

ł 2 3 1 ,§ 6 7 8

1 Aparat do kroplówki 1 szt. 2o0

2. Beoanthen Babv 100 q 15

3. Balneum Babv Basic 500 ml 15

1. cetaphil Restoraderm balsam 295 ml 25

5. cetaphil Restoraderm emulsia do mycia 295 ml 25

6 Cutivate 0,05mg/g 15q 12

7. Emotopic balsam 190 ml 12

8. Emolium kremowy żel do mvcia 400 ml 5

9. lofu do iniekcii 0,6 x 25mm 100 szt. 5

10. lofu do iniekcii 0,7 x 30 mm 100szt 15

11 lofu do iniekcii 0,8 x 40mm 1 00szt 15

12. lofu do iniekcii 0,9 x 40mm 100 szt. 5

13. Kompresv z włókninv nieiałowe 7.5cmx7.Scm 150 op

11. Multiwitaminol 500 ml butelka 50

15. NaCl0,9% 100 ml 150

16. NaCl0,9olo 250 ml 360

17. NaCl0,90/o 500 ml 1 100

18. NaCl0,9% 100 amo./ 5 ml 15

19. octenisept 1000ml 30

20. octenisept 500ml 10

21 octenisept 250ml 10

22. ooaska dziana podtzvmuiaca 4m 5cm 20

23. opaska dziana podtzvmuiaca 4m 10 cm 30

24. opaska elastvczna 5m 10 10

25. opaska elastvczna 5m 12 10

26. Pc30V 250 ml 10

27 płvn fiziolooicznv wieloelekt. izot. 500 ml butelka 4

28. poiemnik na kał 20 ml 1 sń. 20

29. poiemnik na mocz - nieiałowy 100 ml 1 szt. 50

30. Poiemnik na mocz - iałowy 100 ml 1 szt. ,l5

31. Rekawice iałowe 1 para 2000

32. Seni care, krem z argininą 200ml 15

33. stzvkawki 10 ml 100 szt. 5

34. stzvkawki 100 ml 1 szt. 500

35. stzvkawki 20 ml 100 szt. 5

36. stzvkawki 2ml 100 szt. 10

37. stzvkawki 5ml 100 szt. 10

38. spiritus salicvlowv 2o/o 100 q 50

39. Viscoplast 5mx25mm 100

10. Viscoplast Smx12,5mm 100

41 viscoplast wodoodpornv 12 sń 30

12 wata opatrunkowa 100 o 10

13. wata opatrunkowa 200 a 10

lu. woda utleniona 3% 100 o 45

RAZEM BRUTTO

Załącznik nr 2b do SIWZ

FORMULARZ OFERTOVI|Y dot, CZĘSC| ll - Dostawa produktów medycznych

UWAGA v,, PRZYpADXu LEKóW REFuNttoyjAliYcH !!j:

JEśL| JE T KiLKA 9JYśoKflścl oDPŁATNośclżA BANY LEK:E WZ LĘaU ilA ZAKRES |! xAżAtł _ Ęo oFeRw WP|BUJEi,,1Y cENĘ itlAJi,JlŁsZA Pł_Ącot]Ą PRZEi PAcJEl,jTA

lNSTRUKCJA v\rYPEŁNlANlA:
1, W kolumnie nr 6 naleł wpi ać Mwkę podatku VAT dla danego a$ńymentu,
2. W kolumnie nr 7 naldy podać cenęjednostkNą blutio za 1 jedno lkę miary danego asońymentu;

4, W kolumnie nl 8 należy podać iloczyn cenyjednctkNej brńo z kolumny nr 7 i ilości podanej w kolumnae 5,
5. ceny w kolumnach 7 i 8 Winny być podanezdokładnością do dMch miej c po pżecinku,
6, W podsumowaniu labeliWMergu wadość bruto wpi$ć sumę Mńościbrutto (z kolumny nr 8),

1. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w tenninie od dnia podpiusania umowy do dnia 18.06.2021

2. Oświadczam, że cena/ceny brutto podana/e w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania mówienia, jakie ponosi Zmawiający, w
przypadl-u wyboru niniejszej oferty.


