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OGI,OSZEI{IE
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzqtwojskowy,stanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179zezm.).
Narodowejz dnia26.07.2006r.
ZAMAWIAJ,{CY:
2 B.AZAMATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj al na nazw a zamawi aj 4c ego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. (24) 253-67-97,faks 24) 254-93-65
mil.pl
zamowienia.Zbmt@sow.
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
skladaniaofert na: remont agregatilwdo statk6w powietrznychi silnik6w lotnicrych.
zapraszado

przedmiotem
jest," :#r';#;t^t*'T;Z%itkll'-i"Y#i!trnych
lotniczych
i sitnik6w
zam6wienia
w asortymenciewyszczeg6lnionymw zalqcznikunr 1 do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien udzielii gwarancji nabezawarylnepracQsprzqtupo wykonan)rmremoncienie
mniej niL 200 godzin pracy lub 24 miesi4ce,licz4c od daty odbioru sprzqtu (w zaleZno6cico uplynie
wcze6niej).Faktycznyokres gwarancjiliczonyjest od dnia odbioru sprzqtupo remoncieprzez
przedstawiciela Zamawiaj4cego.
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobie prawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg6lnychczqici
zam6wienia, w p rzypadku ni ewystar czajqcei w i elkoi ci i r odk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postqpowania: 77 I2BMT/2010.
1. Podstaw4do ubieganiasiq o udzieleniezam6wieniajest zloAenieoferty w oparciuo wymagania
okre6lonew Warunkachprzetargu.
2. PostqpowanieprowadzonebEdziew trybie przetargu.
3. Warunki udziat:uw postqpowaniu:
1) Wykonawcazamierzajgcy zloiry(,ofertq zobowiqzanyjest, pod rygorem nie przyjqcia
oferty, przedstawi(Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej niL 6 dni przed terminem zloircniaofert,
aktualne informacje (imiq i nazwisko) dotyczqce czlonk6w organ6w zarz4dzaiqcych
inadzorczych Wykotrflwclr atakLe pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bqd4
reprezentowali WykonawcQ w postqpowaniu.
2\ O udzielerie zam6wieniamogQubiegai siq Wykonawcy, kt6tzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalnolci w zakresieobjqtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lno6ci:
o prowadzq zarej estrowan4dzialalnoic gospodarcz4;
. posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjqtym zam6wieniem;
b) posiadaj4niezbqdn4wiedzEi do6wiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznynt
i osobamizdolnyrni do wykonaniazam6wienia,aw szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdrozone systemy zarzqdzantajako6ci4spetniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii 2000lub PN EN ISO 9001:2000;
o posiadaje upowaznienieuprawnionegoproducentahtb zaldaduremontowego;
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znaj&rJesiQw sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniaj4cejwykonanie
:
zam6wienia a w szczeg6lno6ci
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej w zakresieprowadzonej
dzi alalnofici gospodarczej .
4. Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawre zlohonycho6wiadczerii dokument6w zgodniez formulq,,spelnia / nie spelnia".
5. Zamawtaj4cydopuszczamozliwoSi skladaniaofert czq6ciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczegolowywykaz stanowi zalqczniknr 1 do Warunk6wprzetargu.
IloSdprzedmiot6w zam6wienia 12.
Wykonawcamohezloty| oferty czqSciowena jeden lub wiqcej przedmiot6wzam6wienia.
Zamawiqqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru nakaidy zprzedmiol6w
zam6wienia. Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiaj4cydopuszczamozliwo6i powierzeniawykonania czqilciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7. Krleria oceny ofertwraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
waga kryterium : 100 o/o.
cena oferty (koszt)
Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod uwage wartoSi brutto przedmiotu
zarn6wtenta.
8. l|/arunki przetargu mohnaodebrai, po zloLeniupisemnegowniosku, osobi6ciew siedzibie
Zamawnj4cegolub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin reahzacjiumowy ustalasiq do dnia 10.12.2010r.
10.Miejsce reahzacjiumowy:
2 B AZA MATERIAI.OWO-TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. Ofertq,w formie pisemnej,nale?yzloLycw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia il.og.zotor. do godz. 1000.
12. Wykonawca zwrqzanybqdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jq zlolrenia.
13. W przypadku, gdy w postqpowaniu zlolona zostaniej ednaoferta odpowiadaj4catre6ci Warunk1w
przetargu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcyprzeprowadzi negocjacjezjednym
Wykonawc4 w oparciu o tresi zlolonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
14.Kwota wadium 22,200,00zl.
(slownie:dwadziesciadwa tysi4cedwie6ciezlotych00/100).WysokoSi wadium
w poszczeg6lnychprzedmiotachzarn5wreniai spos6bwniesienia wadium okre6la rozdzial'Xl
Warunk1wprzetargu.
15. W przypadku,gdy w postEpowaniuzlohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catre6ci Warunkiw
przetargu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawrajqcyprzeprowadzinegocjaqe z jednym
Wykonawc4 w oparciu o tresi zlohonejoferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
16. Zamawiajqcywymagal bqdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci I o/owartoScibrutto zam6wrenia17. Do uplywu terminu skladania ofertZamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolania
Warunk|w przetargu.
18.Osobaupowaznionado kontakt6w:
kpt. Marcin FURMANCZYK - tel. Q$ 253-67-91 wew' 430-148.
19. Zamawiajqcyzastrzegasobie prawo do zmi
.

nie stanowiofertyw rozumi
20. Ogloszenie

ogloszenia:16.08.2010r.
D atasporzqdzenia
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