OGŁOSZENIE O POSTĘPO WANIU
ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa 1906
ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz
• Nr telefonu: (067) 250 26-22
• Nr faksu: (067) 250 26 32
• www.2rbm.pl
• e-mail: rbm@wp.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 umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy”,
stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca
2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179 z 2006r.) na dostawę części zamiennych do broni
strzeleckiej podzielonej na poszczególne zadania, w tym:
Zadanie nr 1 – zestaw części zamiennych do karabinu wyborowego 7,62 mm TRG – 22
Zadanie nr 2 – zestaw części zamiennych do karabinu 5,56 mm kbs BERYL,
5,56 mm kbs MINI BERYL
Nr referencyjny postępowania 32/2010
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.
ubiegać się
3. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą
wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) złoŜyli dokumenty potwierdzające ich spełnianie, oraz spełniają pozostałe warunki,
które określone zostały w „Warunkach przetargu”
4. Kryteria oceny ofert:
a) cena – 100 %
5. Warunki przetargu moŜna odebrać po wniesieniu opłaty ( z dopiskiem Opłata za
Warunki przetargu – nr referencyjny postępowania 32/2010) w wysokości 20 zł na konto
Jednostki Wojskowej 1906 Wałcz prowadzone przez: NBP O/O Bydgoszcz 25 1010
1078 0085 3022 3100 0000 oraz złoŜeniu pisemnego wniosku z podaniem informacji o
firmie, danych kontaktowych i udokumentowaniu wniesienia opłaty,
osobiście w
siedzibie Zamawiającego lub przesłaniu na wskazany we wniosku adres.
6. Zamówienie naleŜy zrealizować do dnia 30 listopada 2010 r.
7. Ofertę, w formie pisemnej, naleŜy złoŜyć w Jednostce Wojskowej 1906 mieszczącej się
w Wałczu przy ul. Ciasnej 7 w kancelarii jawnej do dnia 24 czerwca 2010 r. do godz.
09.00
8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 24.06.2010 r. o godz.
09.30
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9. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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: w wysokości 12 063,67 zł. (słownie: dwanaście tysięcy sześćdziesiąt
trzy zł 68/100) naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający Ŝąda na poszczególne zadania, wadium w kwotach:
Zadanie nr 1
5 737,70 zł
Zadanie nr 2
6 325,97
12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy w wysokości: 10% wartości brutto zamówienia.
13. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania Warunków przetargu.
14. Osoby upowaŜnione do kontaktów:
Przewodniczący komisji – kpt. Krzysztof Reczko tel. (067) 250 21 76,
Sekretarz komisji – Małgorzata Czubaczyńska tel. (067) 250 26 22
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

DOWÓDCA
(-) płk Wiesław FRANKOWSKI
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