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OGI.OSZENIE

o post€powaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
sprzgtwojskowy,stanowi4cychzal4cznik
do decyzjiNr 291llMONMinistra Obrony Narodowej
z dnia 26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 B AZ A MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj a lrn nazwa zamaw i aj qceg o)

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

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladaniaofert na: dostawpakumulatorriwlotniczych.
(dokladne okrellenieprzedmiotu zamdwienia)

Przedmiotem zam6wteniajest dostawafabrycznie nowych akumulator6w lotniczych pochodz4cych
z produkcji bielqcej U.200912010r.,wyszczeg6lnionychwzaLqczniku
nr 7 do Warunkiw
przetargu. Zamawiajqcy dopuszczadostawEakumulator6w wyprodukowanych w latach
wczeSniejszychw przypadku wyrob6w nie posiadajqcychograniczeniaw resursiekalendarzowym.
Wykonawca winien udzielid :
na przedmiot zam6wienia 1 - gwarancji nie mniej niz 100 godzin pracy lub 24 miesi4ce,hczqc od daty
odbioru wyrobu;
naprzedmiot zam6wienia2 - gwarancji nie mniej n12200 godzinpracy lub 24 miesi4celiczqc od daty
odbioru wyrobu.
Ponadto,nadostarczonyprzedmiot zam6wienia 1 Wykonawca winien udzielil:
nie mniej ni?15 miesiEcy minimalnego okresu eksploatacjiakumulator6w na statleupowietrznym;.
nie mniej ni?3lataminimalnego okresuprzechowywaniaakumulator6w w magazynach,
oruzzapewni!:
brak ograniczeniaw eksploatacjina statkachpowietrznych pod dzia\aniem przeciqzenpionowych
i poziomych;
minimaln4 iloS6ogniw (akumulator6w) zapasowychw iloSci 2 sduk - dotyczy kuzdel sztuki
akumulatora.Przedmiotoweogniwa winny by6 tozsamez oferowanym akumulatorem.
Zamawialqcynie dopuszczainnych typ6w akumulatorow niL okreflone w Warunkachprzetargu.

Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczegdlnychczqici
zam6wi enia, w pr zypadku ni ewystar czaj qcej w i elkoi ci ir odk6wfi nansowych.
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1. Podstaw4do ubiegania siE o udzielenie zam6wienia jest zloaenieoferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. PostEpowanieprowadzonebEdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postEpowaniu:
1) Wykonawcazamierzai4cy zloiry(.ofertp zobowipzany jest, pod rygorem nie przyjgcia
oferfy, przedstawi(, Zamawiaj4cemu, nie pt6ZniejniZ 6 dni przed terminem zloLeniaofert,
aktualne informacje (imip i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz4dzaj4cych
i nadzor czych Wykon awcy, a takile p elnomocnik6w lub p ro ku rent 6w, ktlrzy b eda .
reprezentowali Wykonawc€ w postppowaniu.
2) O udzieleme zam6wieniamog4ubiegad siEWykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalnodciw zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia) a w szczeg6lnoSci:
. prowadz4 zarcjestrowan4dziahalno
St gospodarczq
. posiadajEkoncesje,zezwolenialub licencje w zakresieobjgtym zam6wieniem;
b) posiadaj4 niezbpdn4wiedzg i doSwiadczenieoraz dysponuj4 potencjalem technicmym
i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia,a w szczeg6lnoSci
:
. posiadajqwdroZonesystemy zarzqdzaniajakoSciqspelniajqcewymagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsiE w sytuacji ekonomicmej i finansowej zapewniajqcejwykonanie zam6wienia
aw szczeg6lnoSci:
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej.
4. Zamawialqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawie zloAonychoSwiadczerii dokument6w zgodnie z formul4,,spetnia / nie spelnia".
5. Zamawiajqcy dopuszczamozliwoSi skladaniaofert czEsciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia, kt6rych szczeg6Nowywykaz stanowi zalqczniknr 1 do Warunk6w przetargu.
IloSd przedmiot6w zamilwienia 2.
Wykonawcamohe z\oLy| oferty czESciowena jeden lub dwa przedmioty zarn6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakazdy zprzedmrot6w
zam6wienia. Zamawiaj4cy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiajqcy dopuszczamoZliwoSi powierzeniawykonaniaczEsci umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7 . Kryteria oceny ofertwraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
cenaoferty (koszt)
waga kryterium: 100 oh.
Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagQ ceneza 1 (eden) miesi4c
u2ytkowania (resursutechnicznego).
8. Warunkiprzetargu molna odebra6,po zloheniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazany we wniosku adres.
9. Termin reahzacjiumowy ustalasiEdo dnia 15.12.2010r.
10.Miejsce reahzacjiumowy:
2 B AZ A MATERIAI.O\ilO.TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. Ofertg,w formie pisemnej,nale?yzlo2y(,w:

2 BazieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 220(kancelariatajna)
do dnia 17.11.2010r.
do godz.1000.
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12. Wykonawcazwiqzany bEdzie ofert4przez 30 dni od terminu jej zlozenia.
13 . W przypadku, gdy w postEpowaniuzlohonazostaniej edna oferta odpowiadaj4catreSci Warunk6w
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcyprzeprowadzi negocjacjez jednym
Wykonawc4 w oparciu o treS6zlohonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
14.Kwota wadium 12.650,00z\.
(slownie:dwanaScietysigcy szeSdset
pip6dziesi4tzlotych00/100).
WysokoS6wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzarn6wieniai spos6bwniesieniawadium
okreSlapkt XI Warunk6wprzetargu.
15. ZamawiaJqcywymagaNbEdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci I o/owartoScibrutto zam6wienia.
16. Do uplywu terminu skladania ofertZamaviajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6wprzetargu.
17. Osobaupewaznionado kontakt6w:
kpt. Marcin FURMANCZyK -lrt. (24) 253-67-97wew. 430-148.
18. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
19. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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