Nr referencyjny U/67/IW/10

1 Baza Materiałowo - Techniczna
87-100 Toruń, ul. Okólna 37
Tel. (056) 653 36 25, Faks. (056) 653 36 60
email: przetargi1bmt@wp.mil.pl
Adres internetowy: www.1bmt.wp.mil.pl
Ogłasza postępowanie mające na celu zawarcie umowy, której przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt
wojskowy w trybie „przetargu” na zasadach określonych w Decyzji Nr 291/MON
z dnia 26.07.2006r. (DzUrz MON z 2006r. Nr 14, poz. 179 z późn. zm.)
i zaprasza do składania ofert na :
ZAKUP I MONTAŻ PÓŁPRZEWODNIKOWEGO BLOKU WZMACNIACZA P.CZ.
UW-51MP I WZMACNIACZA WIZYJNEGO UW-52MP JAKO ZAMIENNIKÓW BLOKÓW
LAMPOWYCH UW-51M i UW-52M
Nr referencyjny postępowania: U/67/IW/10
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania
określone w Warunkach Przetargu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
Wymagane do potwierdzenia:
2.1.1

Wpis do właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej;

2.1.2

Posiadanie koncesji na wykonanie działalności w zakresie określonym w WT II,
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. (DzU 01.145.1625 z późn. zm.).

2.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wymagane do potwierdzenia:
2.2.1

Posiadanie wdrożonego systemu zapewnienia jakości wg AQAP serii 2120.

2.2.2

Dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadającymi doświadczenie w zakresie remontów, napraw
oraz serwisowania SNR NEWA SC wraz z informacjami na temat posiadanych uprawnień
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”.

2.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wymagane do potwierdzenia:
2.3.1
3.

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie
mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
3.1. Podstawowym i jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

4.

Warunki Przetargu można odebrać, po złożeniu pisemnego wniosku, osobiście w siedzibie 1 BMT kancelaria jawna, bud. Nr 97, pok. Nr 11 do dnia 10.09.2010 r. w godz. 800 – 1500 lub Zamawiający
prześle je na wskazany we wniosku adres.
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4.1. Opłata za Warunki Przetargu - 10 zł.
Opłatę należy wnieść na konto: NBP O/O Bydgoszcz 44 1010 1078 0030 8513 9120 0000 lub
uiścić w kasie 1 BMT (z dopiskiem: „Opłata za Warunki Przetargu – nr referencyjny: U/67/IW/10).
Kserokopię dowodu wpłaty, zawierającego numer referencyjny postępowania, należy dostarczyć
(przesłać
faksem,
pocztą
lub
dostarczyć
osobiście)
do
Zamawiającego.
Jednocześnie Wykonawca obowiązany jest podać dane firmy ( adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)
oraz wskazać osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym.
W przypadku żądania faktury za wniesioną opłatę wykonawca obowiązany jest wystąpić ze
stosownym wnioskiem, podając dane niezbędne do jej wystawienia.
4.2. Koszty przesłania Warunków Przetargu – wg taryfy Poczty Polskiej (ponosi Wykonawca).
5.

Wymagany termin realizacji umowy do dnia 15.12.2010r.

6.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w 1 BMT, 87 -100 Toruń, ul. Okólna 37, kancelaria jawna
bud. Nr 97, pok. Nr 11 do dnia 17.09.2010 r. do godziny 11.00.

7.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dowódcy 1BMT, bud. Nr 98, pok. 101,
I Pietro w dniu 17.09.2010r. o godz. 11.30 .

8.

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu jej złożenia.

9.

W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta odpowiadająca treści Warunków
Przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym
Wykonawcą, w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu Cywilnego.

10. Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium,
w wysokości: 17 000,00 zł, które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia jej wykonania
w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia.
12. Do upływu terminu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania
Warunków Przetargu.
13. Osoba upoważniona do kontaktów: p. Janusz OSOWSKI, tel. 56 653 38 24, fax. 56 653 36 60.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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