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1 Baza Materiałowo - Techniczna
87-100 Toruń, ul.Okólna 37
Tel. (56) 653-36-25, Faks. (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
dostawa
20 szt samochodów ogólnego przeznaczenia
jednego z następujących typów:

duŜej ładowności,

- JELCZ S622D.34, lub
- IVECO STRALIS AT 260S36Y/P;

Nr referencyjny postępowania: U/72/IW/10
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złoŜenie oferty w oparciu o wymagania określone
w Warunkach Przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca zamierzający złoŜyć ofertę zobowiązany jest pod rygorem nie przyjęcia oferty, przedstawić
Zamawiającemu, nie później niŜ 6 dni przed terminem złoŜenia ofert, aktualne informacje
(imię i nazwisko) dotyczące członków organów zarządzających i nadzorczych Wykonawcy, a takŜe
pełnomocników, którzy będą reprezentowali Wykonawcę w postępowaniu. W przypadku wspólnego
występowania podmiotów, powyŜsze informacje musi przedstawić kaŜdy z nich.
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, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
Wymagane do potwierdzenia:
2.1.1 Wpis do właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2.1.2 Koncesję, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest
wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1625 z późniejszymi zmianami).
2.1.3 Uprawnienia do wytwarzania (montaŜu) urządzeń technicznych, wchodzących w skład lub
wyposaŜenie dodatkowe samochodu, a podlegające dozorowi technicznemu.
2.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wymagane do potwierdzenia:
2.2.1 Posiadanie wdroŜonego systemu zarządzania jakością spełniającego normy AQAP serii
2000;
2.2.2 Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, usług polegających na dostawach pojazdów
cięŜarowych duŜej ładowności, o wartości nie mniejszej niŜ 5 000 000,00zł.
2.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wymagane do potwierdzenia:
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2.3.1 Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia, w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.
2.4. Wyłonili podwykonawców zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Najlepszych Praktyk w
Łańcuchu Dostaw.
3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o realizację zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
a) podstawowym i jedynym kryterium oceny ofert jest - cena.
5. Warunki Przetargu moŜna odebrać, po złoŜeniu pisemnego wniosku, osobiście w siedzibie 1 BMT kancelaria jawna, bud. Nr 97, pok. Nr 11 do dnia 18.10.2010r. w godz. 800 - 1430 lub Zamawiający prześle
je na wskazany we wniosku adres - po wcześniejszym wniesieniu opłaty w wysokości 10 zł.
( z dopiskiem: „Opłata za Warunki Przetargu – nr referencyjny postępowania: U/72/IW/10) na konto:
NBP O/O Bydgoszcz 44 10101078 0030 8513 912 00000 lub w kasie 1 BMT.
6. Wymagany termin realizacji umowy do 15.12.2010 r.
7. 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 25.10.2010 r. do godziny 10,30.
8. Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej.
9. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu jej złoŜenia.
10. śąda się od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dowódcy 1 BMT , bud. Nr 98, pokój 101,
I piętro w dniu 25.10.2010 r. o godzinie 11.00.
12. 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.
13. Do upływu terminu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania
Warunków przetargu.
14. Osoba upowaŜniona do kontaktów: p. Janusz OSOWSKI, tel. (56) 653 3824, faks (56) 653 3660
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

………………………..

