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OGLOSZENIE
o post€powaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
do decyzjiNr 291|NIONMinistra Obrony Narodowej
sprzptwojskowy,stanowi4cychzalqcznik
(Dz.
z dnia26.07.2006r. Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179zezm.).
ZAMAWIAJdCY:
2 B.AZAMATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(oficj aha nazw a zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. (24) 253-67-97,faks 24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(ddres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: zakup aparatu ry kontroln o-pomiarowej.

'?{:(;;';;:#;Wkontrolno-pomiarowej
przedmiotem
jest
pochodz4cej
zam6wienia d"rr:#yffi*
przetargu.
1 do Warunk6w
w zalqcznikunr
z produkcjiroku2009/2}l},wyszczegSlnionej
Na dostarczoneprzedmiotyzam6wienia Wykonawca winien udzielil gwarancji nie mniejszej
niz200 godzinpracy lub 24 miesiqce,w zalehnoScico uplynie wczeSniej,liczonej od daty odbioru
wyrobu.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczegdlnychczqici
zam6wi enia, w pr zypadku ni ewystar czai qcej w i elkoi ci i r odkowfi nansowy ch.
Nr referencyjny postppowania: 81/2BMT/2010.
1. Podstaw4doubieganiasig o udzieleniezam6wieniajestzlo2enieoferty w oparciuo wymagania
okreslonew Warunkachprzetargu.
2. Postppowanieprowadzonebgdzie w trybie przetarga.
3. Warunki udzialuw postEpowaniu:
1) WykonawcazamierzajQcy zloLy( ofertp zobowi4zany jest, pod rygorem nie przyjpcia
oferty, przedstawi(.Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej nD 6 dni przed terminem zloLeniaofert,
aktualne informacje (imip i nazrvisko) dofycz4ce czlonk6w organ6w zzrz1dzai4cych
inadzorczych Wykonawcy, atakLe pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bpd4
reprezentowali Wykonawcp w postppowaniu.
2) O udzielenie zarn6wieniamog4ubiegai siEWykonawcy,kt6rzy"
w zakresieobjgtym przedmiotem
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dziaNalnoSci
zam6wienia,a w szcze96lnoSci:
. prowadzq zarej estrowanQ dzialalno3(,gospodarcz6
. posiadaj4koncesje,zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
orazdysponuj4potencjalemtechnicznym
i doSwiadczenie
b) posiadajqniezbEdn4wiedzE
i osobami zdolnymi do wykonaniazamSwienia, aw szczeg6lnosci:
o posiadajqwdroZonesystemy zarzqdzaniajakoSci4spelniajqce
w AQAP serii 2000lub PN EN ISO 9001:2000;

c)

finansowejzapewniajqc1
-1i"',^':-:':::::"
w sytuacjiekonomiczneji
znajdujqsip

aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqtrbezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno 1ci gospodarczej.
4. Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialuw postgpowaniu
na podstawie zloaonych oSwiadczerii dokument6w zgodnie zformtilq,,spelnia / nie spelnia".
5. Zamawiqqcy dopuszczamozliwoSi skladaniaofert czgSciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowyvrykaz stanowi zalqczntknr 1 do Warunk6wprzetargu.
IloSdprzedmiotr6wzam6wienia 16.
Wykonawcamoae zloZyd oferty czESciowena jeden lub wiEcej przedmiot6w zam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrgbnegowyboru naku;zdyz przedmiot6w
zam6wienia. Zamawiaj4cy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiaj4cy dopuszczamoZliwoSdpowierzeniawykonaniaczE(ci umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteria oceny ofertwraz ze znaczeriemposzczeg6lnychkryteri6w:
wagakryterium :100 o/o.
cena oferty (koszt)
Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bEdziebral pod uwage wartoSdbrutto przedmiotu
zam6wienia.
8. Warunkiprzetargu mohnaodebrai, po zlo2eniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zarnawiajqcegolub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasip do dnia 15.12.2010r.
10. Miejsce realizacjrumowy:
2 B AZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. OfertE,w formie pisemnej,nale?yzloLy(w:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 15.10.2010r.do godz. 1000.
12. Wykonawcarwiryarrybgdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jej zlo?enia.
13. W przypadku,gdy w postEpowaniuzf.ohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci Warunkow
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcyprzeprowadzinegocjacje zjednym
oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
Wykonawc4 w oparciu o tresi zNohonej
zN.
14. Kwota wadium 19.660,00
qt zloty ch 00/ I 00).
et szeS6dziesi
(slownie: dziewiEtnaScietysiEcy szeS6s
przedmiotach
zam6wienia i spos6bwniesienia wadium
poszczeg6lnych
w
WysokoSi wadium
okreSlapkt XI Warunk1wprzetargu.
umowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
15. Zamawiaj4cyv,rymagaLbgdzie,przedpodpisaniem
o/o
wartoScibrutto zarn6wienra.
umowy w wysokoScil
ofertZanawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
skladania
16. Do uplywu terminu
Warunk6wprzetargu.
17. Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Andrzej WROTNIAK- tel. QQ253-67-97 wew. 430-318.
1 8 .Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
t 9 . Ogloszenienie stanowi oferty w
e1
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