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1 Baza Materiałowo - Techniczna
87-100 Toruń, ul. Okólna 37
Tel. (56) 653-36-25, Fax. (56) 653-36-60
e-mail: 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. 2006 roku ( Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 z 2006 r.)
i zaprasza do składania ofert na :
ZAKUP I DOSTAWĘ OPON DO SAMOCHODÓW MAZ, STAR, JELCZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 /trzy/ części:
Część nr 1: Opona terenowa do STAR 266 (do pracy przy zmiennym ciśnieniu) w ilości 100 szt.;
Część nr 2: Opona terenowa do MAZ 543 w ilości 30 szt.;
Część nr 3: Opona terenowa do JELCZ 662 (oś napędowa) w ilości 24 szt..
Numer referencyjny: U/51/IW/10
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złoŜenie oferty w oparciu o wymagania
określone w Warunkach Przetargu. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu, na podstawie
1
art. 70 Kodeksu Cywilnego.
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.
Warunek:
2.1.1 Posiadanie wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej.

2.2.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek:
2.2.1 Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia dla:
2.2.1.1 Części nr 1 - o wartości minimum 110 000,00 zł.
2.2.1.2 Części nr 2 - o wartości minimum 70 000,00 zł.
2.2.1.3 Części nr 3 - o wartości minimum 20 000,00 zł.
W przypadku złoŜenia oferty na więcej niŜ jedną część naleŜy w/w wartości zsumować.

2.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek:
2.3.1 Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia dla
2.3.1.1 Części nr 1 - w wysokości minimum 110 000,00 zł.
2.3.1.2 Części nr 2 - w wysokości minimum 70 000,00 zł.

2.3.1.3 Części nr 3 - w wysokości minimum 20 000,00 zł..
W przypadku złoŜenia oferty na więcej niŜ jedną część naleŜy w/w wartości zsumować.
3.

Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
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10.
11.
12.
13.
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15.

3.1 Podstawowym i jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Warunki Przetargu moŜna odebrać, po złoŜeniu pisemnego wniosku, osobiście w siedzibie 1 BMT –
kancelaria jawna, bud. Nr 97, pok. Nr 11 do dnia 08.07.2010 r. w godz. 7.00 – 15.00 lub Zamawiający
prześle je na wskazany we wniosku adres,
4.1 Opłata za Warunki Przetargu – 10 zł.
Opłatę naleŜy 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/51/IW/10).
Kserokopię dowodu wpłaty, zawierającego numer referencyjny postępowania, naleŜy dostarczyć
(przesłać faksem, pocztą lub dostarczyć osobiście) do Zamawiającego, tj. do osoby wskazanej w
pkt. 13. Jednocześnie Wykonawca obowiązany jest podać dane firmy ( adres, nr telefonu, nr faksu,
e-mail) oraz wskazać osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym.
W przypadku Ŝądania 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).
Wymagany termin realizacji umowy:
dla części nr 1 i 3 do dnia 29.10.2010 r. ;
dla części nr 2 do dnia 15.12.2010 r.
Ofertę w formie pisemnej naleŜy złoŜyć w 1 BMT, 87 – 100 Toruń, ul. Okólna 37, kancelaria jawna bud.
Nr 97, pok. Nr 11 do dnia 15.07.2010r. do godziny 10.30
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dowódcy 1 BMT, bud. Nr 98, pok. Nr 101,
I piętro w dniu 15.07.2010r. o godzinie 11.00
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu jej złoŜenia.
W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜona zostanie tylko jedna oferta odpowiadająca treści Warunków
Przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym
wykonawcą, w oparciu o treść złoŜonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu Cywilnego.
Wadium: Nie dotyczy
Zamawiający będzie wymagał, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia naleŜytego jej
wykonania w wysokości 2% wartości brutto zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania
Warunków Przetargu.
Osoba upowaŜniona do kontaktów: p. Joanna RYDYGIER -TOMICKA, tel. 56/653 36 94, faks 56/653 36
60.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

