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MODYF'IKACJA OGI-OSZENIA
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
sprzgtwojskowy,stanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 291|NIONMinistra Obrony Narodowej
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179zezm.).
z dnia26.07.2006r.
,
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(oJicj al na nazwa zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWaIk nad Bzurq
tel. (24) 253-67-97,faks 24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.
mil.pI
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladaniaofert na: zakup technicznychSrodk6wmaterialowych(t5m)
do statk6wpowietrznych.

przedmiotem
jest' k"$"#;::#:X:{K,:i:U:#i:;:l"h
zam6wienia

(tsm)
6rodk6w
materialowych

do statk6w powietrznychwyszczeg6lnionychw zalqcznikunr 1a do Warunk6wprzetargu.
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg6lnychczqici
zam6wi enia, w p rzyp adku ni ewystar czaj qcej wi elkoSci ! r odk6wfinans owych.
Nr referencyjny postqpowania: 38/2BMT/2010.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zamowieniajest zlo1enie oferty w oparciu o wyrnagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebqdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialuw postqpowaniu:
1) WykonawcazamierzajQcy zloiry(,ofertq zobowiqzany jest, pod rygorem nie przyjqcia
oferty, przedstawi(, Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej niZ 6 dni przed terminem zloilenia ofert,
aktualne informacje (imiq i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarzqdlzaj4cych
inadzorczych Wykonawcy, atakite pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamogqubiegai siq Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnieniado wykonywania dzialalno6ciw zakresieobjqtym przedmiotem
zam6wieni a, a w szczeg6lnoflci:
o prowadz 4 zarej estrowane dzialalno66gospodarcz4;
. posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencje w zakresieobjqtym zam6wieniem;
b) posiadajqniezbqdn4wiedzq i do6wiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdrozone systemy zarzqdzaniajako6ci4spelniaj4cew1'rnaganiazawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajduj4siq w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniaj4cejwykonanie zam6wienia
.-1.".,*."_
aw szczeg6lnoSci:
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej w zakresieprowadzonbj " , . : .
'
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'dzialalnolcigospodarczej.
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ZnaksPrawY
postQpowaniu
w
warunk6w
udziatu
przezWykonawc6w
Zamawiajqcydokona oceny spelniania
na podstawie zloaonycho6wiadczerii dokument6w zgodnie z formulq,,spelnia / nie spelnia".
Zamawiajqcy dopuszczamozliwo66 skladaniaofert czq6ciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6Lowywykazstanowi zal4czrtrknr 1a do Warunk6wprzetargu.
IloSi przedmiot6w zam6wienia: 39'
Wykonawc amoae zloZyt oferty czqSciowena jeden lub wiqcej przedmiot6w zam6wienia'
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakuhdy zptzedmrot6w
zam6wienia. Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawiajpcy dopuszczamozliwo6l powierzeniawykonaniaczqlci umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny oferty wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:

Cenaoferty (koszt)

wagakryterium: 1007o

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod uwagQwarto66brutto przedmiotu
zam6wienia
8. Warunkiprzetargumohnaodebrai, po z\oheniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamawiaj4cyprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasiq do dnia 15.12.2010r.
10. Miejsce reahzacjtumowy:
2 B AZA MATERIAI.OWO.TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
12. Ofertq,w formie pisemnej,nale?yzloLytw'2 B azie Materialowo-Techniczn ej
ul. Bohater6w Walk nad Bzurg 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6inr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 05.07.2010r,godz. L13o
13. Wykonawcazwiqzany bqdzie ofertqptzez 60 dni od terminu jej zlohenia.
14. W przypadku,gdy w postqpowaniuzlohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catre6ci Warunk6w
przetargu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiaj4cyprzeprowadzinegocjacje zjednym
Wykonawc4 w oparciu o tresi zlozonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
15. Kwota wadium 42.230,00zl
(slownie: czterdzielci dwa tysi4ce dwiescie ftzydzielci ztotych 00/100).
Wysoko6i wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wienia i spos6bwniesienia wadium
okre6larozdzial XI Warunk6wprzetargu.
16. Zamawiajqcywymagal bqdzie, przedpodpisaniemumowy, wniesienia zfuezpieczeniawykonania
umowy w wysoko6ci I o/owarto6ci brutto zan6wienia'
17. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Andrzej WROTNIAK - tel. Q\253-67-97 wew' 430-318,

wew'430-148
k[t. MarcinFURMANczvT - rcL.(24)253-67-97
ogtroszenia.
lub
odwolania
prawo
do
zmiany
18. iamawiaj4cyzasftzegasobie

19. Ogloszenienie stanowi oferfy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

OJSZCZAK

Data sporzqdzeniamodyfrkacji ogloszenia: 25-06.2010t.
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