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* W przypadku składania wspólnej oferty zgodnie z art. 23 PZP na wstępie należy podać nazwy wszystkich wykonawców składających ofertę, z jednoczesnym wskazaniem pełnomocnika. Dane kontaktowe należy podać tylko w odniesieniu do pełnomocnika.

                                                                                                             

                                                                                                               Załącznik nr 2 do SIWZ 
Znak sprawy:  ZP/220/04/20
Dotyczy: dostawy produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety oraz środków antyseptycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM w Szczecinie.



OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy (Wykonawców)*

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

	Wykonawca oświadcza, że oferowane:

produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499 t.j. z dnia 2019.03.15),
wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30)
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia są wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U.2015.1026 tj. z dnia 2015.07.23).
kosmetyki  zgodnie zgłoszonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych,
suplementy diety  w zakresie następujących pozycji  są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r.
Kosmetyki zostały zarejestrowane w europejskiej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych tzw. portalu CPNP.
2.    Zaoferowane przez nas produkty lecznicze znajdują się w załączniku B do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – leki dostępne w ramach programów lekowych w zakresie pozycji określonych w SIWZ .
3.     Zaoferowane przez nas produkty lecznicze znajdują się w załączniku C do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – leki dostępne w ramach chemioterapii w zakresie pozycji określonych w SIWZ
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