OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY:

1 OKRĘGOWE WARSZTATY TECHNICZNE
ul. Czwartaków 1
86 – 300 Grudziądz
• nr tel. (56) 4583000
• nr fax (56) 4583009
• e-mail: 1owt.przetargi@pow.mil.pl
Adres internetowy: www.1owt.pow.mil.pl
Link internetowy do dokumentacji postępowania: przetargi 1 OWT.
zaprasza do składania ofert na:
Remont wraz z modyfikacją urządzeń zobrazowania informacji stacji radiolokacyjnych
NUR-31M/31MK oraz NUR-41.
Nr referencyjny postępowania 6/2010/Uzbr.
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złoŜenie oferty w oparciu
o wymagania określone w Warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Szczegółowe warunki zostały określone w Warunkach przetargu.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
 cena – 100%
5. Warunki przetargu moŜna odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: "Opłata za warunki
przetargu - nr referencyjny postępowania 6/2010/Uzbr.) w wysokości 24,00 zł na konto:
NBP o/o Bydgoszcz 12 1010 1078 0086 0213 9120 0000.
6. Warunki przetargu moŜna odebrać, po złoŜeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu
wniesienia opłaty, osobiście w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle je na
wskazany we wniosku adres.
7. Wymagany termin realizacji umowy: do 15.12.2010 r.
8. Ofertę, w formie pisemnej, naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego budynek nr 9 pokój
nr 112 do dnia 20.07.2010 r. do godz. 900.
9. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złoŜenia.
10. W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści
warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi
negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złoŜonej oferty, na podstawie
art. 72 Kodeksu cywilnego.
11. Kwota wadium: 20 000,00 zł.
12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokości: 5 % wartości brutto zamówienia.
13. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany
lub odwołania warunków przetargu.

14. Osoba upowaŜniona do kontaktów:
 p. Marek PŁOCHA tel. (56) 4583059;
 p. Wojciech ZIELIŃSKI tel. (56) 4583017.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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