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OGLOSZENIE
prowadzonymw trybie przetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6rv,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
sprzptwojskowy,stanorvi4cych
zal4cznikdo decyzjiNr 291IMONMinistra Obrony Narodowej
(Dz.Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179zezm.).
z dnia 26.01.2006r.
ZAMAWIAJACY:
2 BAZA MATERIAI-OWO-TECHNICZNA KUTNO
(of 4a tna naI a tunat ai qe so)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzura
te', Q4) 253-67-97, I^ks 24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(a.lresp@,tat!, tet{oh, faLs, e-tuit)

Adresinterneto\rT:wn !v.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaoferl na: zakup technicznychSrodkdwmaterialowych (tsm)
do statk6rvDowietrznvch.
(dotladrc okrciLni. p n dniolu zMneidia)

PzedmiotemzamdwieniajestzakupfabrycznienowychtechnicznychSrodk6wmaterialowych(tSm)
do statk6wpowietrznychwyszczeg6lnionychw zal4cznikunr I do yl/atunk6wprzetargu.
Uwaga!
Zamawiajq.yzasbzegasobiepruwo do zmniejszeniailoilci lub lezygnacjiz poszczegilnychczQici
qcej wielkolci irodkiw linansowych.
zamdvienia,v przypadkuniewystarczaj
Nr referencyjnyposttpowania:38/2BMT/2010.
zam6wieniajest
zlozenieofertyw oparciuo wymagania
1. Podstaw4
do ubieganiasiqo udzielenie
przetargu.
ofueltlonew Warunkach
prowadzone
bqdziew trybieprzelargu.
2. PostQpowanie
3. Warunki udzialu w post€powaniu:
1) Wykonawcazamierzaj4cyzloiyd ofertpzobowi4zanyjest, pod rygorcm oie przyi€cia
nie p6iniej niZ 6 dni przed terminemzloienia ofcrt'
oferty,przedstawi6Zamawiaj4cernu,
aktualneinformacje(imip i nazwisko)dolycz4ceczlonk6worgan6wzarz4dzaj4cych
i nadzorczychWykonawcy,a takie pelnomocnik6wlub prokurent6rv,kt6rzy bgdq
reprezentorvali
WykonawcAw postQportaniu.
zam6wienia
mog4ubiegaisjQWykonawcy,kt6rzy:
2) O udzielenie
posiadaj4
dzialalnoSci
w zakresieobjQtymprzedmiotem
uprawnienia
do wykonywania
a)
zam6wienia,
a w szczeg6lnoSci:
o prowadz4zarejestrowan4dzialalno$i
gospodarczq;
o posiadaj4koncesje,
lub licelcje w zakesieobjgtymzamowieniem;
zezwolenia
orazdysponuj4 potencjalemtechnicznym
b) posiadaj4 niezbgdn4wiedzqi do6wiadczenie
a w szczeg6lno6ci:
i osobamizdolnymido wykonaniazamdwienia,
j
. posiadajAwdrozonesystemyzazqdzania akoSciqspelniaj4ceuymaganiazawafie
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsiQw sltuacji ekonomiczneji finansowejzapewniajec€jwykonaniezam6wi€Ida
- .;.: r:{i1
a w szczegolnojci:
o posiadaj4
cywilnejw zakresieprowLddzonej t;\
ubezpieczenie
od odpowiedzialno3ci
gospodarczej.
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4. Zamawiaj4cydokonaocenyspelnianiaprzez Wykonawc6wwarunk6wudzialu w postepowaniu
zlozonychodwiadczeii dokument6w
zgodniez formule,,spelnia
/ nie spelnia".
napodstawie
5. Zamawiaj4cydopuszczamozliwoSi skladaniaofert czg6ciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stanowizal4czniknr I do Warunk6wprzetargu,
39.
IlogdpEedmiot6wzam6wienia:
naj edenlub wiqcej przedmiot6wzam6wienia.
Wykonawcamozezlozyd ofety czQsciowe
Zuradajqcemrprzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru na kazdyz pzedmiot6w
zam6wienia.Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiaj4cydopuszczamozliwo66powierzeniawykonaniaczgdciumowy podwyl(onawcom
(poddostawcom).
7. Kr)1eriaocenyofefiy \\raz ze znaczeniemposzczeg6lnychk1.teri6w:
Cena oferty (koszt)

wagakq4erium= 10070

Zanairajqcy Srzy obliczaniutego kryterium bqdziebral pod uwagQwarto6i brutto pzedmiotu
zam6wienia
po zlozeniupisemnego
w siedzibie
wniosku,osobiScie
8. ll/arunkiprzetargumoznaodebra6,
lnb Zamawiaj4cyprzesleje na wskazanywe rniosku adres
ZaJlirawiajqcego
9. TerminrealizacjiumowyustalasiQdo dnia 15.12.2010r.
10. Miejscerealizacjiumowy:
2 BAZA MATERIAI-OWO-TtrCHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4.
12. Oferte,w formiepisennej,nalezyzlozyi w:
2 BazieMaterialowo-Technicznej
ul, Bohater6wWalk nad Bzurq, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6jnr 220(kancelaria
tajoa)
godz.ll'"
do dnia28.06.2010r,
13. Wykonawca
zwi4zanyb€dzieofefi4przez60 dni od terminujejzlozenia.
jednaofeftaodpowiadaj4ca
treici,Warunk6w
zlozoDazostanie
14. W pzypadku,gdy w postQpowaniu
przetargu,\i cebttstalenia postanowiei umowy Zamawiajqcyprzeprowadzinegocjacjez jednym
Wykonawcq w oparciuo tei6 zlozonejofelty, na podstawiea1t.72 Kodeksucywilnego.
15. Kwotawadium42.230,00zl
(slownie:czterdzieSci
zlotych00/100).
dwatysiAcedwieicietrzydzie6ci
WysokoSiwadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bwniesieniawadium
okrcSlarozdzial XI Warunkdwprzetargu.
wykonania
16. Zamawiajqcywymagalbqdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesieniazabezpieczenia
0/o
zarn6wienia.
umowy w wysokoSci1 warloscibrutto
do kontakt6w:
17. Osobaupowazniona
mjr Andrzej WRoTNIAK - tel. (24)253-67-97wew.430-318,
kpt. Marcin FURMANCZYK - lel. (24)253-67-97wew.430-148
zasttzegasobieprawo do zmianylub odwolaniaogloszenia.
1 8 . Zanta,tJiaiqcy
19.

i'vt
Datasporz4dzenia
ogloszenia:
01.06.2010r.
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