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tel. 22 673 52 35
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miewania siq Zamawiajqcego z Wykonawcami
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platformy zakupowej.
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rzeslana w postaci ,,skan6w" za poSrednictwem Platforrny
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y zakupowej.
nie bgdq podlegaty ocenie i zostanq odrzucone.
rty niezgodne z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Zamawiajqcy bgdzie siq kierowal przy wyboize
ofed kierowa6 siq bgdzie kryterium:
najniZszq cenq olzyma maksymalnq ilo56 punkt6w.
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powinny byd czytelne, pod rygorem jej odrzuQenia zloZona
6. Oferta i wszyqtkie jej zalq
na piSmie, spon,qdzona w
u polskim. Do wszystkich dokument6w i oSwiadczen
sporzqdzonych rlv jqzyku o /m muszE byc dolqczone ich tlumaczenia na jqzyk polski,
poSwiadczone p7ez Wykon WCE.
7. Wykonawca mo2e zlo2yd wylqcznie jednq ofertq, w ktorej moZe zaoferowad jednq cenQ
na wybranq czQ,S6/ czqSci
8. Wszystkie dol6umenty n
Zakupowej.
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1. Cena ofefty
2. Cena oferty
3. PlatnoS6 na
wystawionej

s/

si byc t
w for
VAT do siedzi by

vilt.
1. Zamawiajqcy astrzega
1.1. nie zostala
zona z
ystniejszej
1.2. cena
na sfinanso
2. Zamawiajqcy strzega
jego etapie bez
prz

i

platnoSci:
wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq pzedmiqtu zarn6wienia.
ona w zlotych polskich.
pzelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia p'Tawicllowo
ceny, rozliczenia

Za m aw i aj qceg o.

ofeftowego:
prawo do uniewa2nienia zapytania ofeftowegot, jeSli:
ofefta,
przewyZsza kwotq, ktorq Zamawiajqcy moZe pzeznaczyd

prawo do uniewaZnienia zapytania ofertowegsl, na ka2dym

dyrektywy 95/46/WE zw. dalej RODO.

Znak sprawy:

h o so b owy c h j e st Woj skow a S p e cj a I i sty cz n a P rzy b h od n i a Le ka r s ka
,,SpecLek" Samodfielny Publit ny Zaklad OpiekiZdrowotnej w Warszawie, al. gen. A. ChruSciela
pr|.vch,odnja@spzozaon.pl, tel. 22 673 52
,,Montera" 103, 00+910 Warszi
Osobowych: Roch Sienkiewicz, tel. 22 673 52 35
e w celu wyboru ofefty i realizacji za'pytania ofertowego, zawarcia
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prawa: ustawy z 1( lipca 1983
6. Posiada Pani/Pbn prawo do
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o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

skargi do organu nadzorczego
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Prezesa Urzgdu ds. Ochrony Danych

st obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa oraz w zakresie
W pozostalym zakresie jest dobrowolne. Konsekwenbjq nie
obowiqzkow, o kt6rych mowa w aft. 15 ust. 1-3 rozporzqdzenia
tmiernie du2ego wysilku, zamawiajqcy moZe 2qdad od psoby, kt6;rej
dane dotyczq, wskazania
kowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie ZqQania,w
szczeg6lnoSci
nazwy
daty postqpowania o udzielenie zam6wienia publiczl,ego lub
konkursu.
tdane dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub u,zupelnienia
2. Skorzystanie
z osobq, k
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w aft. 16 rozporzqdzenia 2016/679, nie mo2e skutltrowa1 zmianq
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ie zam6wienia publicznego lub konkursu ani zmianq pqstanowieft
o
umowy w zakresi'
z ustawa.
3. Wystqpienie z 2
mowa w art. 18 ust. 1 rozporzqdzenia 2016/679, hie ogranicza
,o
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osobo
do czasu zakonczenia postqpowania o udzielenie zaiJnowienia
publicznego lub
ursu.
4. Skorzystanie
ez osobq,
dane dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub tizupelnienia,
,-enia 2016/679, nie mo2e naruszaC integralnoSci prgtokolu oraz jego
o kt6rym mowa w
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zalacznikow.
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2. Zamawiajqcy zaiptrzega
Wy ko

prawo do skontaktowania siq z Wykonawcami, w celu uzupelnienia lub

cy z ow a n i a of,e rty.
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awc a, kt6 reQ o ofe rta
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mo2liwoSC dokonania poprawy omylek pisarskich
z Wykonawcq ofercie.

ch proszq o kontakt za poSrednictwem przycisku ,,W/Slijwiadomo6d"
na platformie zakuBowej lub pr nr tel. 22 673 52 35(pon,-pt, godz. 7.30-15.00).
W przypadku pytah prosimy o r orzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, kt6rp udziela
wszelkich informadji zwiqzanyc z procesem skladania ofert, rejestraqi czy innych aspelkt6w
technicznych platformy, dostgp
codziennie od poniedzialku do piqtku w godz. od 8.0Q do 17.00
pod nrtel.221010202.

