Znaksprawy 70/2BMT/20I 0

OGLOSZENIE
o postppowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,ktr6rychprzedmiotemjest uzbrojenielub
sprzptwojskowy,stanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 29|IIVIONMinistra Obrony Narodowej
MON 22006r.Nr 14 poz.179zezm.).
2dnia26.07.2006r.(Dz.Urz.
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAT,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(oficj alna nazwa zamaw iaj qcego)

99-300Kutnoo ul. Bohater6w Walk nad Bzur4
tel. (24'1253-67-97,faks 24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.m il. p I
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adres internetowy: lvlvw.2bmt.sow.mil.pl
zapraszadoskladaniaofert na: zakup technicznych Srodk6w materialowych (tSm)
do Smiglowc6wW-3 ,,SOK6Loo.

przedmiotem
jest'^u"t"{:{;;::;i:;:;#:;'i::ff:i::lrch
zam6wienia

(tsm)
materiarowych
srodk6w

do statk6w powietrznychwyszczegolnionych w zalqcznikttnr 1 do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien udzielil gwarancji nie mniej nr2200 godzinpracy lub 24 miesi4ce,liczqc od daty
odbioru wyrobu (w zalehnoScico uplynie wczeSniej).
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczegdlnychczqici
zam6wi eni a, w pr zypadku ni ewy star czaj qcej w i eIkoi ci i r odk6wfi nansowych.
Nr referencyj ny postgpowania: 70 I2BMT/20 I 0.
1. Podstaw4do ubiegania siE o udzielenie zam6wieniajest zLohenieoferty w oparciu o wymagania
okre5lonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebgdzie w trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postgpowaniu:
1) Wykonawcazamierzajecy zloLy(.ofertg zobowiqzany jest, pod rygorem nie prryjgcia
oferty, przedstawi(Zzmawiaj4cemuo nie p6Zniej niZ 6 dni przed terminem z\oLenia ofert,
aktualne informacje (imig i nazrvisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz4dzajqcych
inadzorczych Wykonawcy, atakLe pelnomocnikriw lub prokurent6w, kt6rzy bpd4
reprezentowali Wykonawc€ w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegad sip Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalnoSciw zakresieobjgtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
o prowadzq zareje strow anq dziaNalno
S6 gospodarcz6
o posiadaj4koncesje, zezwolenialub licencje w zakresieobjgtym zam6wieniem;
b) posiadaj4niezbEdnqwiedzgi do6wiadczenieoraz dysponujqpotencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazarn6vmenia,aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqwdroZonesystemy zarzqdzaniajakoSci4 spelniajqcewymagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsiE w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zart6wienia
aw szczeg6lno5ci:
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dziaNalnoScigospodarczej.
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przezwykonawc6w
4. zamawiajqcy
dokona
ocenyspelniania
warunk
u*

"ur{Ji!#Kr{d'liKJ"t
na podstawie zlohonych oSwiadczerii dokument6w zgodniez formvlq,,spelnia
/ nie spelnia".
5. Zanavviqqcy dopuszczamoZliwoSdskladaniaofert czgSciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia, kt6rych szczeg6lowy Wkaz stanowi zalqczniknr I do Warunk6w przetargu.
IloS6przedmiot6wzam6wienia: 19.
Wykonawcamohe rloLy1 oferty czgSciowena jeden lub wigcej przedmiot6w zam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrgbnegowyboru nakuzdy z przedmiot6w
zam6wieni a. Zanawial4cy nie dopuszczaskladania ofert wariantowych.
6. Zamawiajqcy dopuszczamoZliwoS6powierzenia wykonania czESciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteria oceny oferty wrazze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
Cena oferty (koszt)

wagakryterium: l00%o

Zamawiajqcy przy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagg wartoSdbrutto przedmiotu
zam6wieria
wniosku, osobiSciew siedzibie
8. Warunkiprzetargu mohnaodebra6,po zNohenrupisemnego
je
przeSle
wniosku adres.
lub
Zamawiajqcy
na
wskazany
we
Zanawiajqcego
9. Termin realizacji umowy ustala siE do dnia 10.12.2010r.
10. Miej sce rcalizacji umowy:
2 B AZ A MATERIAI,OWO.TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
12. Ofertp,w formie pisemnej,nale?yzNoLyOw;
2 Bazie Materialowo-T echnicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4, 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 13.09.2010r,godz. Lluu
13. Wykonawcazwiqzany bgdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jej z-Nohenia.
zostaniejedna oferta odpowiadajqcatreSci Warunk6w
14. W przypadku,gdy w postgpowaniu z-Nohona
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiqqcy przeprowadzi negocjacjez jednym
Wykonawcq w oparciu o treS6zlolonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
15. Kwota wadium 43.357,00zl
(slownie: czterdzieficitrzy tysiqcetrzystapiE6dziesi4tsiedem zlotych 00/100).
WysokoSi wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bwniesienia wadium
okreSlar ozdzial XI Warunkdwpr zetargu.
16. Zamawiajqcywymagalbpdzie,przedpodpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci | %owarto6ci brutto zam6wienia.
17. Osobaupowaznionado kontakt6w:
kpt. Marcin FURMANCZYK -tel. (24)253-67-97wew. 430-148,wew. 430-318,
1 8 . Zanawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
1 9 . Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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