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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 sprzqt wojskowy, stanowiqcychzal4cznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony
Narodowej 2dnia26.07.2006r.(Dz.Urz. MON 22006r. Nr 14 poz.l79zezm.).
ZAMAWIAJ,{CY:

2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazwa zamawi aj qcego)

99-300 Kutno, ul. Bohater6w Walk nad Bzur4
tel. (24) 253-67-97,faks (24) 254-93-65
zamowien i a.2bmt@s ow.mil. p I
\adres pocztowy, telefon,faks, e-matl)

Adres internetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie pracy
badawczej nt.,,Elementy wychwytuj4ce linowych arzqdzefir
awaryjnego hamowania samolot6w BAK- 1.2".
(dokladne okreilenie przedmiotu zam6wienia)

dokumentacji technicznej i wykonani a pracy badawczej
Przedmiotemzmrnviefiajest uslugaopracowania
w formie projektu wydawnictwa pt. ,,Elementywychwytuj4ce linowych wzqdzeh awar51'nego
przezWykornwcqzgodnie
hamowaniasamolot6w BAK-12 i BAK-l2/PorlarrestM'opracowanego
z warunkami eksploatacyjno-technicznymi (WET) zawartpiw zal4cznrkunr 4 do Warunk6w
przetargui zaopiniowanegoprzezZarzqdPlanowaniaRozwoju Sil Powietrznych- A5 Dow6dztwa
Sil Powietrznych,ul.Zwirki i Wigury 103,00-gl2WarszawaorazCentralnyOrganLogistyczny
tj. SzefostwoInfrastruktury InspektoratuWsparcia Sil Zbrojnych, ul. Dwernickiego 1, 85-915
Bydgoszcz.
Celempracybadawczejjest identyfikacjaparametr6wi wla6ciwo6ciwraz z olae6lsniemich warto6cignncn'ryclt
hamowaniasamolot6wBAK-12 i BAK-l2/PorlarrestIV
dla element6wwychwytujqpych,,rzqdzenawarylnego
omaczanych
konieczrych
obhczehdowymaczeniawarto6ci
orazwskzanebadaismetodichprzeprowadzeniai
paramef6wi wla{ciwo6ci.
Nr referencyjny postqpowania: 58/2BMT 12010.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zamowreniajest zLoAenieoferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebqdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialuw postqpowaniu:
1) Wykonawca zamierzajqcy zloLy(,ofertq zobowiqzanyjest, pod rygorem nie przyjgcia
oferty, przedstawi(,Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej ni2 6 dni przed.terminem zloLeniaofert,
aktualne informacje (imiq i nazwisko) dotyczqceczlonk6w organ6w zarz1dzai4cych
inadzorczych Wykonawcy, atakLe pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4 ubiegai siq Wykonawcy, ktotzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dziatalnoi:ciw zakresieobjqtym przedmiotem
zam6wienia,a w szczeg6lno6ci:
. prowadzq zarej estrowan4dzialalno3c gospo darcz4
o posiadaj4koncesje, zezwolentalub licencje w zakresieobjqtym zam6wientem;
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potencjalem
technicznym
oraz
dysponuj4
b) posiadaj4niezbqdn4wiedzq i do6wiadczenie
i osobami zdolnyrni do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6Ino6ci:
o posiadaj4wdrozony system zarz4dzaniajako6ci4spelniaj4cywymaganiazawarte
w AQAP 2lr0;
o posiadaj4do6wiadczeniew dziedziniebadahtrzqdzeh techniki lotniczej;
c) znajdujqsiq w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniajqcejwykonanie zam6wtenia
aw szczeg6lno6ci:
. posiadaj4ubezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej w zakresieprowadzonej
.
dzialalnoScigospodarczej
Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawie zLoaonychoSwiadczerii dokument6w zgodnie z formulq,,spelnia / nie spelnia".
Zamawiaj 4cy ni e dopuszcza mo LhwoSci skladania ofert czqSci owych.
Zamawiajqcy dopnszczamozliwoSi powierzenia wykonania czqlci umowy podwykonawcom
(poddostawcom)
kryteri6w:
Kryteria oceny ofertwraz ze znaczerliemposzczeg6lnych
cena oferty (koszt)

wagakryterium:100 o/"

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie brat pod uwagQwarto66brutto przedmiotu
zam6wienia.
wniosku, osobi6ciew siedzibie
8. Warunkiprzetargu mohnaodebrai,po zloZeniupisemnego
Zamawnj4cegolub Zamawtaj4cyprzelleje na wskazanywe wniosku adres.
9, Termin realizacjiumowy: do dnia 30.11.2010r.
10.Miejsce realizacjrumowy:
ZBazaMaterialowo-Techniczna, ul. Bohater6w Walk nad Bzur4, 99-300Kutno
11. Ofertq, w formie pisemnej, nale?yzloLyt w:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4r 99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6i nr 220 (kancelaria tajna)

do dniazt.os.zotor.do godz.1100.
11. Wykon awca zwl4zanybqdzie ofertqptzez 60 dni od terminu jej zlolenta'
12.W przypadku,gdy w postqpowaniu zLohonazostaniejednaoferta odpowiadaj4catreSciWarunk6w
prietargu, w celu ustaleniapostanowief umowy Zamawiajqcyprzeprowadzi negocjacje z j ednym
Wykonawc4w oparciuo treS6zlo2onejoferty,napodstawie art.72 Kodeksu cylvilnego.
13.Kwota wadium 4.900,00zl.
(slownie: cztery tysiqce dziewi qi set zlotych 00/ 100).
14. iamawiaj4cy wymagal bqdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci I o/owarto6ci brutto umowy'
15. Do uplpvu terminu skladania ofertZamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6wprzetargu.
16. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Wieslaw GLOWACKI - tel. (24)253-67-97wew. 430-309'
17. Zimawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolania ogtoszenia.
18. Ogtoszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

ogtoszenia:09.08.2010r.
D atasporz4dzema
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