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OGI.,OSZENIE
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawie zasad.i 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.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazw a zamawiaj qc ego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
teL (0-24)253-67-97,faks (0-24)254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pI
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladaniaofert na:
przystosowanie
6miglowc6wMi-l 7-1V
do desantowaniazjazd,owego,
zgodniez wymaganiami
zawartymiw zzlqcznikunr 5 do Warunkdwprzetarga.
(dokladne okreilenie przedmiotu zam|wienia)

Przedmiotemzam6wieniajest przystosowanieSmiglowc6wMi-17-1V do desantowaniafazdowego,
zgodnie z wpaganiami zawafiymi w zal4cznilcl.nr 5do Warunk6wprzetargu. Wykonawia winien
udzielic gwarancji na wykonane zadaniena okres nie mniejszy niL 24 miesi4ce lub 200 godzin lotu
(w zalelnoScico uplynie wczeSniej).Termin gwarancji liczy siq od daty przekazaniasprzqtu
do j ednostkiUzytkownika.
Nr referencf ny postqpowania:4l I2B.N.IT1201
0.
l. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zam6wienia jest ztohenieoferty w oparciu o wyrnagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzone
bqdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postqpowaniu:
1) Wykonawca zamierzaj4cy zloLy(, ofertq zobowiqzzny jest, pod rygorem nie przyjqcia
oferty, przedstawi(, Zamawiaj4cemuo nie p6Zniej ni2 6 dni przed.terminem zloLeniaofert,
aktualne informacje (imiq i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarzqdzajqcych
inadzorczych Wykonawcy, ataMe pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2) O udzielenie zan6wienia mog4ubiegai siq Wykonawcy,l<torzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalno6ciw zakresieobjqtym przedmiotem
zam6wieni a) a w szczeg6lno(ci
o prowad zq zarej estrowane dzialalnofic gospodarczq
o posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencje w zakresieobjEtym zam6wieniem.
b) posiadaj4niezbqdnqwiedzqi do6wiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznyrn
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqwdrozony system zarz4dzartiajako6ciqspetniaj4cywymagania zawarte
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000.
c) znajduj4siq w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniaj4cejwykonanie zam6wienia
aw szczeg6lno6ci:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej w
dzialalno fici gospodarczej.
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4 . Zamawiajqcy
dokonaocenyspelnieniaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialuw postqpowaniu
napodstawiezalqczonych
dokument6wi oSwiadczeizgodniez formul4,,spelnia/ nie spelnia".
qcy
5 . Zamawiaj nie dopuszczamozliwo5i skladaniaofert czqSciowych.
poszczeg6lnych
6 . Kryteriaocenyofertwrazze znaczeniem
@eri6w:
cena oferty (koszt)
wagakryterium: 100Vo
Zamawiajqcyptzy obliczaniu tego kryterium bqdziebral pod uwagQwartoSi brutto przedmiotu
zarn6wienia.
Warunkiprzetargu molna odebrai, po zloLeniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiaj4cegolub Zamawiajqcyprze6leje na wskazanywe wniosku adres.
8 . Wymaganytermin realizacjiumowy: do dnia 10.12.2010rr
9 . Ofertq, w formie pisemnej, nale?yz\o?ycw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 21.07.2010r.do godz. 1130.
10. Wykon awca zwiqzany bqdzie ofert4przez 60 dni od terminu jej zlohenia.
11. W przypadku, gdy w postqpowaniuzlohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catre6ci Warunk6w
przetarga,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiaj4cyprzeprowadzi negocjacjez jednym
Wykonawc4 w oparciu o tre6i zlohonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
12.Kwota wadium 13.500,00zl.
(slownie: trzynaficietysiqcy piqiset zlotych 00/100) nale?ywnieSi przeduptywem terminu
skladaniaofert.
13. Zanawiaj1cy wymagal bqdzie,przedpodpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysoko6ci 1 Yowarto6ci brutto umowy.
14. Do uptywu terminu skladania ofertZamawiaj4cy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwotania
Warunkiw przetargu.
15. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Andrzej WROTNIAK- tel.(24)253-67-97wew. 430-318.
kpt. Marcin FURMANCZYK- tel. (24) 253-67-97wew. 430-148.
16. Zamawiaj4cyzastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
17. Ogloszenienie stanowi ofertyw rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

ogloszenia:30.06.2010r.
Datasporz4dzenia

