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OGI-OSZENIE
0 postppowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
sprzptwojskowy,stanowi4cychzal4cznik.do
decyzjiNr 29L/IION Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAtr,OWO.TECHNICZNA KUTNO
( ofi cj a lna nazwa zamaw inj qc eg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk 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: wrvw.2bmt.sow.mil.pl
zapraszadoskladaniaofert na: dostawazmontaitem 10 kpl.32-kanalowego komputerowego
systemu nagrywani a rozm6w.
(dokladne okrcSleniep rzedmiotuzandwienia)

komputerowegosystemu
Przedmiotemzam6wieniajest dostawa zmontahem 10 kpl. 32-kanaNowego
nagrywaniarozm6w,pochodz4cegoz produkcji roku 200912010,zgodnegoz warunkami
eksploatacyjno-technicznymi(WET) zawartymiw zalqcznikunr 5 do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien :udzielil gwarancji co naj'mniej 24 miesiqce od daty podpisania protokolu przyjEcia
sprzgtu,orazzapev\rnieniadostgpnoSciserwisupogwarancyjnegona terenie kraju w zakresienapraw
przez okres nie mniej ni?l}lat od daty zakonczeniagwarancji.Wykonawcazapewni przeszkolenie
teoretyczneipraktyczne.w zakresieobslugi i programowaniaoferowanego sprzptudla grupy minimum
4 os6b bezpoSredniopo instalacji rejestratoraw kahdejjednostcewojskowej w wymiarze 7 godzin.
Podstaw4szkoleniabEdzieplan opracowanyprzez WykonawcEi zatwierdzorly przezZarzqd
D owodzenia i N,qczno5ciDow6dztwa Sil Powietrznych.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczegilnych czqici
zam6wi eni a, w pr zypadku ni ewystar czaj qcej w i eIkoSci Sr odk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postgpowania: 90I2BMTI20 10.
1. Podstaw4do ubiegania sig o udzielenie zam6wieniajestzlohenie oferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunknchprzetargu.
2. PostgpowanieprowadzonebEdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postppowaniu:
1) Wykonawcazamierzajgcy zloiry(,ofertg zobowi4zany jest, pod rygorem nie przyjpcia
oferty, przedstawi( Zamawiaj4cemuo nie p6Zniej niL 6 dni przed terminem zlofleniz ofert,
aktualne informacje (imip i nazrvisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w znrz4dzaj4cych
inadzorczych Wykonawcy, atal<2epelnomocnik6w lub prokurentrfw, kt6rry bgd4
reprezentowali Wykonawc€ w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamogqubiega6 sig Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadajq uprawnienia do wykonyw aria dzialalnoSciw zakresieobjgtym przedmiotem
:
zam6wienia) a w szczeg6lnoSci
'.';;r iF"'':'b'".
o prowad zqzarejestrowanqdzialalno66gospodarczq
,
*:
o posiadaj4koncesje,zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieiiieml._r,, ,',
.
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b) posiadaj4niezbgdn4wiedzp i doSwiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonani a zarn6wienia, a w szczeg6lno6ci:
o posiadajqwdroZonesystemy zaruqdzaniajakoSciqspelniajqce
wymagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajduj4sip w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniajqcejwykonanie zam6wienia
aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzia\alnoScigospodarczej.
Zanawiajqcy dokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawie z\olonych oSwilrdczerii dokument6w zgodnie z formulq,,spelnia / nie spelnia".
Zanawiajqcy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawiajqcy dopuszczamozliwoS6powierzeniawykonaniaczgfici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny oferty wraz ze znaczeniemposzczeg6lnych kryteri6w:
Cena oferty (koszt)

waga kryerium:

l00oh

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagQwartoS6brutto przedmiotu
zan6wienia
wniosku, osobiSciew siedzibie
8. Warunkiprzetargu mohnaodebra6,po zNoheniupisemnego
je
Zamawiajqcegolub Zanawiajqcy przeSle na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacji umowy ustala sig do dnia 30.11.2010r.
10. Miej sce realizacji umowy:
Jednostki Wojskowe Sil Powietrznych RP wyszczeg6lnionewe ,rwzorzeumolvyo'
stanowi4cymzal4cznik nr 4 do warunkdw przetargu
12. Ofertg,w formie pisemnej, nale?yzloLylw:
2 Bazie Materialow o-Technicznej
ul. Bohater6w WaIk nad Bzur4, 99-300 Kutno
budynek nr 3opok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 18.10.2010r,godz. 11oo
13. Wykonawcazwiqzany bpdzie ofertqprzez60 dni od terminu jei zlohenia.
14. W przypadku, gdy w postEpowaniuz\ohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci Warunkiw
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zanawialqcy przeprowadzinegocjacjez jednym
Wykonawc4 w oparciu o treS6zLohonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cyr,vilnego.
15. Kwota wadium 4.300,00zl
( slownie : cztery tys i4ce tr zy sta zloty ch 00/ 100).
16. Zatnawiaj4cywymagaNbgdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci | %owartoScibrutto zam6wienia.
17. OsobaupowaZnionado kontakt6w:
kpt. Jacek GAJEWSKI -tel. (24)253-67-97wew.430-146,
18. Zamawiaj4cy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
19. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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Datasporz4dzeniaogloszenia:04.10.2010r.
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