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OGI.OSZENIE
o postQpowaniuprowadzonym w trybie przetargu zgodnie zWytycznymi Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasad.i trybu zawierania um6w, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzgt wojskowy, stanowi4cych zalqcznik do decyzji Nr 291/VION Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26.07.2006r. (Dz. Urz. MON z 2006r. Nr 14 poz. 179 ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 B AZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA

KUTNO

(ofi cj alna nazwa zamawiaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
ter. (24) 2s3-67-97,faks (24) 2s4-93-65
zamowieni a.2bmt@sow.mil.pI
(adres pocztowy, telefon,faks, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na:
wykonanie biuletynu technicznegonr P/O/U/R/51481812009
dotycz4cegozwiqkszenia
kalendarzowego resursu technicznegoSmiglowc6w Mi-24 wszystkich wersji.

przedmiotemzam6wienia
jest*yk:!;f;i:";{;i';iT"i;T::ffi:K:;:'i+prcr.tsr48rczxos
dotycz4cegozwiqkszeniakalendarzowegoresursutechnicznegoSmigtrowc6wMi-24 wszystkich
wersji. Wykonawca winien udzielic gwarancji nie mniej niZ,200 godzinpracylub 24 miesi4ce,
w zaleZno{cico uplynie wcze6niej,ltczqc od daty odbioru wyrobu.
Nr referencyjny postqpowania: 52I 2BMT/2010.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zam6wieniajest zlohenieoferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. PostEpowanreprowadzone
bqdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialuw postqpowaniu:
1) Wykonawca zamierzajqcy zloLy(,ofertq zobowi4zanyjest, pod rygorem nie przyjqcia
oferty, przedstawi(. Zamawiaj4cemu, nie p62niej niZ 6 dni przed terminem zloi,eniaofert,
aktualne informacje (imiq i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz4dzaj4cych
inadzorczych Wykonawcy, atakhe pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2) O udzielenie zamSwieniamogQ.ubiegaisiq Wykonawcy,ktorzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalnoficiw zakresieobjqtym przedmiotem
zam6wienta,a w szczeg6lno6ci:
o prowadz4 zarejestrowan4dzialalno36gospodarcz4;
o posiadaj4koncesje,zezwolemalub licencjew zakresieobjqtym zam6wieniem.
b) posiadaj4niezbqdn4wiedzE
i doSwiadczenie
oraz dysponujqpotencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazamowienia, aw szczeg6lnodci:
o posiadaj4wdrozonysystemzarzqdzamajakoSci4
spelniaj4cywynagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
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4.

5.
6.
7.

c) znajduj1siq w sytuacji ekonomrczneji finansowej zapewmaj4cejwykonanie zam6wienia
aw szczeg6lnoSci:
r posiadajqubezpreczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno Scigospodarczej.
Zamawrajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawre zLolonycho6wiadczerii dokument6w zgodmez formulq,,spetnia / nie spelnia".
Zarnawrajqcynie dopuszczamozliwoSci skladaniaofert czq6ciowych.
Zamawralqcynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawiaj qcy dopuszcza mozliw oSd pow ierz enia wykonania c zE(;crumowy p odwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny oferty wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
waga kryterium : l00o

Cena oferty (koszt)

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod uwagEwarto6i brutto przedmiotu
zant6wienia.
8. Warunkiprzetargu molna odebrai, po zlolenru pisemnegowniosku, osobi6ciew siedzibie
Zamawiajqcegolub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Wynagany termin realizacji umowy: do dnia 10.12.2010r.
10. Miejsce reahzacjtumowy: uprawniony zakladremontowy Wykonawcy.
11. Ofertq,w formie pisemnej,nale?yzloLydw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4, 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 26.08.2010r.do godz. 1000.
12. Wykonawcazwiqzanybqdzieofertqprzez60 dni od terminu jej zlolenia.
13. W przypadktt,gdy w postqpowaniuzloilona zostaniej ednaoferta odpowiadaj4catre6ci Warunk6w
przetargu, w celu ustaleniapostanowiefiumowy Zamawiaj4cyprzeprowadzi negocjacjezjednym
Wykonawc4 w oparciu o treSi zlohone4oferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
14. Kwota wadium 4.300,00zl.
(slownie: cztery tysi4ce trzysta zlotych 00/I 00).
15. Zamawiajqcywymagalberdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpreczeniawykonania
umowy w wysoko6ci I oh wartoScibrutto zam6wienia.
16. Do uplywu terminu skladania ofertZamawiaj4cy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6wprzetargu.
17. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Andrzel WnOTNIAK - tel. (0-2$ 253-67-97wew. 430-318.
18. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmtany lub odwolania ogloszenta.
19. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.
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