OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 Nr 12, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie
• nr tel. (81) 55 17 453,
• nr fax (81) 55 17 452
• e-mail: zam.publ.wsosp@wsosp.deblin.pl
• http://www: wsosp.deblin.pl
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie art. 701
Kodeksu cywilnego oraz wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad
i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub
sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów,
których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 z późn.
zm.).
Nr referencyjny postępowania: 1/WSOSP/UiSW/TZKOP/2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Ośrodka Szkolenia Personelu TZKOP
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 Nr 12, 08-521 Dęblin wg
poniższego zestawienia:
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Nazwa przedmiotu zamówienia
Zestaw lornetkowego dalmierza laserowego Vector 21
Gogle nocnej obserwacji AN/PVS-7
Laserowy wskaźnik/podświetlacz celów IZLID 1000
Ręczny odbiornik GPS DAGR
Zestaw laserowego lokalizatora celów Mark VII
Wielozakresowy taktyczny przenośny środek łączności Radiostacja Harris RF-5800M-MP
Wielozakresowy taktyczny przenośny środek łączności Radiostacja Harris RF-5800M-MP (doposażenie ZWD-3)
Wielozakresowy taktyczny przenośny środek łączności Radiostacja Harris RF-5800H-MP (doposażenie ZWD-3)
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
o wymagania określone w Warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanej z realizacją
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) spełniają szczegółowe warunki udziału w przetargu określone w Warunkach przetargu.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
cena brutto o znaczeniu – 100%
5. Warunki przetargu można odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: „Opłata za Warunki
przetargu — Nr referencyjny postępowania: 1/WSOSP/UiSW/TZKOP/2010) na konto Wyższej
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka

Akcyjna „PKO BP S. A.” z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Nr 48 1020
3219 0000 9102 0058 4334.
Wysokość opłaty wynosi 30,00 zł oraz dodatkowo w razie przesłania pocztą Warunków przetargu
przez Zamawiającego 10,00 zł. tytułem zryczałtowanej opłaty za koszty wysyłki Warunków
Przetargu.
Warunki przetargu można odebrać, po złożeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu
wniesienia opłaty, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub Zamawiający prześle je na wskazany
we wniosku adres.
6. Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 30 listopada 2010 r.
7. Ofertę, w formie pisemnej, opracowaną zgodnie z Warunkami przetargu, należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii jawnej, bud. Nr 3 pok. 203 w godz. 7.30 – 15.30 lub
przesyłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa Nr 4, kancelaria jawna – pok. nr 203,
z dopiskiem „Oferta na dostawę urządzeń dla OSzP TZKOP, Nr referencyjny 1/WSOSP/UiSW/TZKOP/2010” w terminie do dnia 06.08.2010 r. do godz. 12.00.
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 40 dni od terminu jej złożenia.
9. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Warunków
przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym
wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
10. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi
aukcję elektroniczną.
11. Kwota wadium:
dla zadania I - 15 500,00 zł. słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych;
dla zadania II - 43 000,00 zł. słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych
12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania
umowy w wysokości: 10% wartości brutto umowy.
13. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania
warunków przetargu.
14. Osoby upoważnione do kontaktów:
- w sprawach formalnych:
Przewodniczący komisji – inż. Ireneusz GULEWSKI - tel. (81) 55 17 708/720
Członek komisji
– mgr Aneta MACIĄGA-MROCZEK - tel. (81) 55 17 454/455
- w sprawach prawnych:
Członek komisji
– mgr Jarosław MAKAREWICZ - tel. (81) 55 17 708/720
- w sprawach merytorycznych:
Członkowie komisji
– ppłk Maciej KOMSTA - tel. (81) 55 18 802/805
– kpt. Jarosław NEFFE - tel. (81) 55 18 662/827
Oficer OSzP TZKOP
– mjr Kamil WÓJCIK - tel. (81) 55 18 802/
- w sprawach proceduralnych:
Sekretarz komisji
– mgr Anna KLIMASIŃSKA-BĄBA - tel. (81) 55 17 453
- fax (81) 55 17 452
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Uwaga:
W przypadku, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się niewystarczające,
zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu dostawy, zawarcie
umowy warunkowej w zakresie brakujących środków finansowych lub zamknięcie postępowania bez wyboru
ofert (oferty).
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