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OGI.OSZENIE
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzqtwojskowy,stanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony
Narodowejz dnia 26.07.2006r.(Dz.Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
ZAMAWTAJ.{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TE CHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazwa zamawiaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. (24) 253-67-97,faks 24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.
mil.pl
(adres pocztowy, lelefon, faks, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: remont agregat6w do samolot6w An-28rPZL-130
i Smiglowc6wW-3 ,,SOK6tr-".
(do kladne okrei lenie przedmiotu zam 6w ie nia)

Przedmiotemzam6wieniajest remont agregat6wdo samolot6wAn-28, PZL-130 i Smiglowc6w
W-3 ,,SOK6tr-" wyszczeg6lnionychw zal4cznikunr I do Warunk6wprzetargu.Nawyremontowane
wyroby Wykonawca winien udzielil gwarancji nie mniej nr2200 godzinpracy lub 24 miesi4ce
(w zalehnoScico uplynie pierwsze) liczqc od daty odbioru wyrobu.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg6lnychczqici
zam6wi enia, w przyp adku ni ewystar czaj qcej w i elkoi ci i r odk6wfin ansowych.
Nr referencyjny postqpowania: 73 I2BMT/2010.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zam6wiemajest zLoLenieoferty w oparciu o wymagania
okre6lonew Warunkachprzetargu.
prowadzonebqdziew trybie przetargu.
2. PostEpowanie
3. Warunki :udzialuw postqpowaniu:
1) Wykonawca zamierzajqcy zloLy(.ofertq zobowiqzanyjest, pod rygorem nie przyjqcia
oferty, przedstawi(Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej niL 6 dni przed terminem zloLeniaoferto
aktualne informacje (imiq i nazwisko) dotyczqce czlonk6w organ6w zarz1dzaj4cych
inadzorczych Wykonawcy, atakLe pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2) O adzielenie zam6wieniamog4ubiegai siq Wykonawcy, ktorzy:
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dzialalnoSciw zakresieobjqtym przedmiotem
zam6wienia) a w szczeg6lno6ci:
o prowad zq zarcjestrowah4 dzialalnoll gospodarcz4;
o posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjqtym zam6wieniem;
b) posiadaj4niezbqdn4wiedzqi do6wiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznyrn
i osobami zdolnymi do wykonaniazamowienia, aw szczeg6lno6ci:
jakoSciqspelniaj4cewymaganiazawarte
o posiadaj4wdrozonesystemyzarz4dzania
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
o posiadajqupowuZnienieuprawnionegoproducentalub zakladu remontowego;
c) znaldujqsiq w sytuacji ekonomrczneji finansowej zapewniajqcejwykonanie zam6wienia
aw szczeg6lnoSci:

strona I z 2

Znaksprawy73/2BMT/20I 0
posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno3ci gospodarczej.
4. Zamawrqqcy dokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udziatu w postqpowaniu
na podstawie zloZonych oSwiadczerii dokument6w zgodniez formulq,,spelnia / nie spelnia".
5. Zarnawraj4cydopuszczamozliwoSi skladaniaofert czqSciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia, kt6rych szczeg6lowy wykaz stanowi za\4cznlknr 1 do Warunk6wprzetargu.
IloS6przedmiot6w zam6wieniaz94
Wykonawcamole zloLyc oferty czq6ciowena jeden lub wiqcej przedmiot6wzam6wienia.
Zamawiaj4cemuprzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru nakuzdy zprzedmiot6w
zam6wienia. Zamawraj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiajqcy dopuszczamozliwoSi powierzenia wykonania czqlci umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7 . Kryteria oceny ofertwraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
cena oferty (koszt)
wagakryterium:100 oh.
Zamawialqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod uwagQwartoSi brutto przedmiotu
zam6wienia.
8. Warunkiprzetargu moZnaodebrai, po zloi,eniupisemnegowniosku, osobi6ciew siedzibie
zamawiajqcegolub zamawiajqcv przesleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasiq do dnia 10.12.2010r.
10. Miejsce realizacji umowy:
2 B AZ A MATERIAI, OWO.TE CHNICZNA
99-300Kutno
uI. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. Ofertq,w formie pisemnej,nale?yzloLydw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4, 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 17.09.2010r.do godz. 1000.
12. Wykonawcazwiqzanyberdzieofert4 przez 60 dni od terminu jej zlohenia.
13. W przypadku,gdy w postqpowaniuzlo1onazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSciWarunkow
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiaj4cyprzeprowadzinegocjacje zjednym
Wykonawc4 w oparciu o tre6i zlohonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
14.Kwota wadium 97.071,00zl.
(slownie: dziewiqldziesi4tsiedemtysiqcysiedemdziesi4t
jeden zlotych00/100).
Wysoko6i wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bwniesienia wadium
okre6larozdzial XI Warunk6wprzetargu.
16. Zarnawiaj4cywymaga\bEdzie,przed podpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysoko6cr I Yowarto6ci brutto zam6wienia.
17. Do uptywu terminu skladania ofertZarnawiajqcy zastzega sobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6wprzetargu.
18. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Miroslaw MAJEWSKI -tel. (2$253-67-97 wew. 430-319.
19. Zamawiajqcyzastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenra.
20. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.
.

D atasporzqdzenia
ogloszenia:31.08.20I 0r.
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