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OGI,OSZEI{IE
o postQpowaniuprowadzonym w trybie przetargu zgodnie zWytycznymi Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania um6w, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzqt wojskowy, stanowi4cychzalqcznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r. Nr 14 poz. 179 ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:

2 BAZA MATERIAI-OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj aln a n azwa zamawi aj qcego)

99-300 Kutno, ul. Bohater6w Walk nad Bzur4
tel. (24) 253-67-97,faks 24) 254-93-65
zamowieni a.2bmt@sow.mil. p I
(adres pocztowy, telefon,faks, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: remont agregatfw do Smiglowc6w Mi-14, Mi-17 iMi-24

przedmiotem
jest."*# :!;;:;;;i#'T:i!#iu:#:r#'f,or-roi,,'4i-r7
iwi-24
zam6wienia
w asortyrnenciewyszczeg6lnionymw zatqcznrkunr 1 do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien :udzielicgwarancji na wyremontowanewyroby nie mniej ni? 200 godzinpracy
hb 24 miesi4ce,liczqc od daty odbioru wyrobu (w zaleZnoScico uptynie wczeSniej)..
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg6lnychczqici
zam6wi enia, w pr zypadku ni ewystar czaj qcej wi eIko3ci i r odkowfi nansowych.
Nr referencyj ny postgpowania: 72I 2BMT/1 0.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zam6wienia jest zloZenieoferty w oparciu o wymagania
okre6lonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebqdziew trybie przetargu.
3. Warunki tdzialuw postqpowaniu:
1) Wykonawca zamierzzjqcy zlo?y( ofertq zobowipzany jest, pod rygorem nie przyjqcia
oferty, przedstawi( Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej ni2 6 dni przed terminem zloilenia ofert,
aktualne informacje (imiq i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz4dzajqcych
inadzorczych Wykonawcy, ataki:,epelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2) O udzieleme zam6wieniamog4ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy:
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dzialalno6ci w zakresieobjqtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lno6ci:
o prowad zq zarej estrowan4 dzialalno1(,gospodarcz4;
o posiadaj4koncesje,zezwolenialub.licencjew zakresieobjqtym zam6wieniem;
b) posiadaj4niezbqdnqwiedzqido6wiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznyrn
i osobami zdolnynri do wykonanrazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdrozone systemy zarz4dzamajako6ci4spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
o znajduj4siq w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniaj4cejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lno6ci:
. posiadajqvbezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnejw zakresieprowa{zodei
dzi aLalnoici gospodarczej .
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4. Zamawiaj4cydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawie zlohonycho6wiadczerii dokument6w zgodniez formul4,,spelnia / nie spelnia". .
5. Zamawiajqcy dopuszczamozliwoSi skladaniaofert czqSciowyclrwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stanowi zaL4cznrknr 1 do Warunk6wprzetargu.
Ilo56 przedmiot6w zam6wienia 27.
Wykonawcamole zloLyc oferty czq6ciowena jeden lub wiqcej przedmiot6wzam6wienia.
Zamawiaj4cemuprzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru nakazdy zprzedmiotSw
zam6wienia. Zamawiajqcynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiajqcy dopuszczamozliwo6i powierzeniawykonanra czqficrumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7 . Kryteria oceny ofertwraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
wagakryterium: 100'/o.
cena oferty (koszt)
Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod uwagQwartoSi brutto przedmiotu
zam6wienia.
8. Warunkiprzetargu molna odebrai, po zloleniu pisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiaj4cegolub ZamawiajqcvprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasiq do dnia 10.12.2010r.
10.Miejsce reahzacjrumowy:
2 B AZ A MATERIAI,OWO-TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. Ofertq,w formie pisemnej,nale?yzloLydw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 10.09.2010r.do godz. 1000.
12. Wykonawcazwiqzanybqdzie ofertqprzez 60 dnt od terminu jej zloienia.
13. W przypadku,gdy w postqpowanruzlolona zostaniejedna ofertaodpowiadaj4catreSciWarunk6w
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiaj4cyprzeprowadzi negocjacje zjednym
Wykonawcq w oparciu o tresi zlolonej oferty, na podstawreart.72 Kodeksu cywilnego.
14.Kwota wadium 29.550,00zl.
(slownie:dwadziesciadziewiqctysiqcypiqiset piqidziesi4t zlotych00/100).Wysoko6i wadium
w poszczeg6lnychprzedmrotachzam6wieniai spos6bwniesienia wadium okreSlarozdzialXl
Warunkiw przetargu.
15. W przypadku,gdy w postqpowaniuzloZnnazostaniejedna oferta odpowiadaj4catre6ci Warunk6w
przetargu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiqqcy przeprowadzinegocjacje zjednyrn
Wykonawcq w oparciu o tre6i zlolonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
16. Zamawiaj4cywymagalbqdzie, przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci I o/owarto6ci brutto zam6wienia.
17. Do uplywu terminu skladania ofertZamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwotrania
Warunk6wprzetargu.
18. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Miroslaw MAJEWSKI - tel. (24) 253-67-97wew. 430-319.
19. Zamawiaj4cy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
20. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

D ata sporzqdzeniaogloszenia: I 9.08.20I 0r.
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