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OGI-OSZEI{IE
o postppowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
do decyzjiNr 291|NIONMinistra Obrony Narodowej
sprzptwojskowy,stanowi4cychzal4cznik
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
z dnia26.07.2006r.
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(oficj ahw nazwa zamaw iaj qceg o)

99-300Kutnoo ul. Bohater6w Walk nad Bzur4
tel. (24) 253-67-97, fal<s24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: zakup technicznych Srodkr6wmaterialowych(tSm)
do samolot6w An-28. M-28 |PZL-130.

przedmiote
jest' o"{"{^{#::fr::::#trT::Ki:::rch
m zam6wieHia

(tsm)
materialowych
srodk6w

do samolot6w An-28, M-28 |PZL-130 v,ryszczeg6lnionychw zaNqcznikunr I do Warunkdwprzetargu.
Wykonawca winien udzielil gwarancji nie mniej ni2200 godzinpracy lub 24 miesi4ce,liczqc od daty
odbioru wyrobu (w zaleZnoScico uplynie wczeSniej).
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprmuo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg6lnychczqici
zam6wienia, w przypadku niewystarczajqcej wielko! ci irodkdw finans owych.
Nr referencyj ny postppowa nia 74I2BMTI20 I 0.
oferty w oparciu o wymagania
1. Podstaw4do ubiegania siE o udzielenie zam6wienia jest zNohenie
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebgdzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziaNuw postEpowaniu:
1) \ilykonawcazamierzajAcy zloiry€ ofertp zobowi4zany jest, pod rygorem nie prryjpcia
oferty, przedstawi(. Zamawiaj4cemu, nie p6fniej niL 6 dni przed terminem zlotenia oferto
aktualne informacje (imip i nazrvisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz1dzajqcych
inadzorczych Wykonawcy, atakLe pelnomocnik6w lub prokurent6w, kttfrzy bpd4
reprezentowali Wykonawc€ w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegai siq Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalnoficiw zakresieobjEtym przedmiotem
:
zam6wienta)a w szczeg6lnoSci
. prowad zq zarcj estrowan4 dziaLalnofil gospodarczq;
o posiadaj4koncesje, zezwolenialub licencje w zakresieobjEtym zam6wieniem;
b) posiadaj4niezbpdn4wiedzg i doSwiadczenieoraz dysponujqpotencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
posiadaj4wdrozone systemy zarzqdzaniajakoSci4 spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsip w sltuacji ekonomicznq i finansowej zapewniqqcej wykonaniezarn6wienia
aw szczeg6lnoSci:
. posiadaj4ubezpieczenie
cywilnej w zakresieprowadzonej
od odpowiedzialnoSci
dziaLalnoScigospodarczej.
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4. Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postgpowaniu
na podstawie zlohonych oSwiadczerii dokument6w zgodniez formtil.q,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zamaviajqcy dopnszczamo2liwo5i skladaniaofert czgSciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia, kl6rych szczeg6lov,y wykaz stanowi zalqczniknr I do Warunk|w przetargu.
IloSdprzedmiot6w zan6wienia: 66.
Wykonawcamole zLoLydoferty czESciowena jeden lub wiEcej przedmiot6w zam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakuitdy zprzedmiotow
zam6wienia. Zamawiaj4cy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zarnawiqqcy dopuszczamoZliwoS6powierzenia wykonaniaczEfici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteria oceny oferty wraz ze znaczeniemposzczeg6Inychkryteri6w:
Cena oferty (koszt)

waga kryterium:

l00o

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bpdzie bral pod uwage wartoS6brutto przedmiotu
zam6wienia
8. Warunkiprzetargu moLnaodebra6,po zloLenitpisemnego wniosku, osobiSciew siedzibie
Zanawiajqcego lub Zanawiajqcy przeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacji umowy ustala siE do dnia 10.12.2010r.
10. Miejsce realizacji umowy:
2 B AZ A MATERIAI,OWO.TECHNICZNA
99-300Kutno
uI. Bohater6w Walk nad Bzur4.
12. Ofertg,w formie pisemnej, naIe?yzLoLycw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4, 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 15.09.2010r,godz. LL00
13. Wykonawcazwiqzarry bgdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jq zNo2enia.
14. W przypadku, gdy w postEpowaniuzlohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci Warunkdw
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcyprzeprowadzinegoqacje z jednym
Wykonawcq w oparciu o treS6z)ohonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
zN
15. Kwota wadium 62.475,.00
(slownie: szeS6dziesi4tdwa tysi4ce czterystasiedemdziesi4tpiq6 zNoty
ch 00/ 100).
poszczeg6lnych
przedmiotachzam6wienia
i
wniesienia wadium
spos6b
wadium
w
WysokoS6
okreSlar ozdziaLXl Warunk6wpr zetargu.
16. Zamawiaj4cywymagalbgdzie,przedpodpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci I o/owartoScibrutto zamSwtetia.
17. Osobaupowazniona do kontakt6w:
mjr Miroslaw MAJEWSKI -tel. (24)253-67-97wew. 430-319,
18. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
19. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

on GRABOWSKI

Datasporzqdzeniaogloszenia: 27.08.20| 0r.
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