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OGLOSZENIE
o postgpowaniuprowadzonym w trybie przetargu zgodnie zWytycznymi Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasadi trybu zawierania um6w, kt6rych przedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzgt wojskowy, stanowiqcychzal4cznik 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 R.-AZAMATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alnn nazwa zanaw iaj qcego)

99-300Kutnoo ul. Bohater6w Walk nad Bzurq
tel. Q4) 253-67-97, faks (24) 254-93-65
zamowi enia.2bmt@sow.mil.pl
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adres internetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: serwisowanie samolot6w F-L6
(dokladne okr eflenieprzedmiotuzamdwienia)

Nr referen cyj ny postppowaniz: 78I 2BMT/20 I 0.
1. Podstaw4doubieganiasig o udzieleniezam6wieniajestzlohenieoferty w oparciuo wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. PostEpowanieprowadzonebgdzie w trybie przetargt.
3. Warunki udzialu w postEpowaniu:
1) Wykonawcazamierzajecy zloLy(,ofertp zobowiqzany jest, pod rygorem nie prryjgcia
oferty, przedstawi( Zzmawiaj4cemu, nie p6iniej niZ 6 dni przed terminem zloLenia
ofertoaktualne informacje (imip i nazwisko) dotycz4ceczlonk6w organ6w
zarzqdzajqcych i nadzorczych Wykonawcy, atzkLe pelnomocnik6w lub prokurent6wo
kt6rzy bpd4 reprezentowali WykonawcA w postgpowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamogqubiega6 siq Wykonawcy,kt6tzy:
w zakresieobjEtym przedmiotem
a) posiadaj4rdprawnieniado wykonywania dziaNalnofici
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
. prowadzq zarej estrowane dziaLalno(cgospodarcz6
o posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjgtym zam6wieniem;
i do5wiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
b) posiadaj4niezbgdn4wiedzp
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdrozonesystemyzarzqdzaniajakoSci4 spelniaj4cewymagania zawarle
w AQAP serii2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
o posiadaj4wdroZonypelen systemnaprawi serwisowaniasamolot6wF-16;
o posiadaj4dokumentacjg
techniczno-technologicznqproducentasamolotuF-l6
niezbEdn4do serwisowaniai napraw ww. samolot6w oraz ich podzespol6w,
zespol6wi element6w.
c) znajduj4sig w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniajqcejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lnoSci:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
(ici gospodarczej .
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4. Zarnawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunkow udziallw postEpowaniu
na podstawie ztohonychoSwiadczerii dokument6w zgodniez formrrtq,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zanawiajqcy nie dopuszcza rholliwoSci skladaniaofert czpSciowych.
6. Zamawiajqcy dopuszczamozliwo66 powierzenia wykonaniaczqfici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteria oceny ofert wr az ze znaczeniem poszczeg6lnychkryteri6w :
waga kryterium : 100 %o
cena oferty (koszt)
Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagQsumEWartoScibrutto
roboczogodzinyuslugi realizowaneju Wykonawcy i wartoScibrutto roboczogodzinyuslugi
r ealizow anej u Uzfkownika.
8. Warunkiprzetargu molna odebra6,po zloheniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamawiajqcy przelleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Wymagany termin rcalizacji umowy: do dnia 15.12,2010r.
10. Ofertg,w formie pisemnej,nale?yzloLyf w:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
. do dnia 02.t12010r. do godz. L100.
11. Wykonawcazwrqzany bgdzie ofertqprzez 30 dni od terminu iej zlohenia.
12. W przypadku,gdy w postEpowaniuzloZonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci
Warunk6wprzetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcy przeprowadzi
negocjacjez jednym Wykonawc4 w oparciu o treSi zlo?onejoferty, na podstawie art.72
Kodeksu cyr,vilnego.
'1,6.400,00
zl.
13. Kwota wadium
gcy
czterystazNotych 00/ 100).
(strownie: szesnaScie
tysi
14 . Zamawiaj4cy wym agaNb gdzie,przed podpi saniem umowy, wni esi enia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokoSci 1 o/owartoScibrutto zam6wienia.
15. Do uplywu terminu skladania ofertZamawiaj4cy zastrzegasobie prawo do zmiany lub
odwolania Warunkdwprzetargu.
16. Osobaupowaznionado kontakt6w:
kpt. Marcin FURMANCZyT -'rcL.(24) 253-67-97wew. 430-148.
17. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenta.
18. Ogloszenienie stanowioferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.

up. mjr
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