OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 1106 Olsztyn
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
NIP: 739-30-18-399
tel.:/fax: (89) 542 28 15
www.11rbm.wp.mil.pl
e-mail: zamowienia@11rbm.wp.mil.pl

Ogłasza postępowanie mające na celu zawarcie umowy, której przedmiotem jest „dostawa
polowych telefonów IP przeznaczonych do systemu JAŚMIN i części zamiennych do grupy
radiostacji cyfrowych PR-4G” w trybie przetargu na zasadach określonych w Decyzji
Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz. MON z 2006r.,
Nr 14, poz. 179).

Zaprasza do składania ofert na:
„dostawę polowych telefonów IP przeznaczonych do systemu JAŚMIN
i części zamiennych do grupy radiostacji cyfrowych PR-4G”
Nr referencyjny postępowania: U/84/P/10
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest zakupienie warunków
przetargu i złożenie oferty w oparciu o wymagania w nich określone.
2. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) wykonawca musi spełnić warunki i złożyć dokumenty określone w warunkach
przetargu;
4. Kryteria oceny ofert:
a) najniższa cena;
5. Warunki przetargu można uzyskać do dnia 21.06.2010r. w godz. 08.00-13.00
po przesłaniu na adres e-mail: zamowienia@11rbm.wp.mil.pl lub fax. 89 542 28 15 –
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wniosku o wydanie warunków przetargu i udokumentowanie wniesienia opłaty
w wysokości 15 zł. na konto:
KREDYT BANK II O/Olsztyn 02150015621215600359710000 (z dopiskiem: „Opłata
za warunki przetargu – nr referencyjny postępowania U/84/P/10) lub w kasie JW 1106
Olsztyn (godz. 08.00-09.00 i 12.00-14.00). Warunki przetargu zostaną przesłane na
wskazany we wniosku adres e-mail. Warunki przetargu można również odebrać
osobiście – w siedzibie Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 1106, ul. Saperska 1,
10-073 Olsztyn, bud. 2, pok. 219.
6. Wymagany termin realizacji: 25 listopada 2010r.
7. Ofertę, w formie pisemnej należy złożyć w Jednostce Wojskowej 1106, 10-073 Olsztyn,
ul. Saperska 1, kancelaria jawna, bud. Nr 1, pok. Nr 18 do dnia 29.06.2010r. do godz.
10.00.
8. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu upływu składnia
ofert.
9. Do upływu terminu składnia ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania warunków przetargu.
10.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Jednostce Wojskowej 1106,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, bud. Nr 2, pok. Nr 220, bez udziału wykonawców.
11.W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta odpowiadająca
treści warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy, zamawiający
przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treści oferty, na podstawie
art. 72 kc.
12.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
1) Zadanie Nr 1 – 5 250 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł);
2) Zadanie Nr 2 – 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł);
13.Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.
14.Osoba uprawniona do kontaktów: kpt. Waldemar KOPICZKO tel./fax. (89) 542 28 15.
15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16.Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

DOWÓDCA
płk Marian SĘKOWSKI
Wytwarzająca: Katarzyna Białek
Czas wytworzenia: 2010-06-14 12:36
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