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Zamawiai

Protok6l postppowaniao udzieleniezam6wienia w trybie przetargrt
CzpSd
og6lna

1 . Dane zamawiajqcego
Pelna nazwa zamatirajqcego:
2Baza Materialowo - Techniczna
Adres:
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4
99 - 300 Kutno
REGON:
Telefon
e-mail:

)

610029833
(0-24)253-67-97
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl

NIP:
faks:

775-001-38-49
(0-24)254-93-65

Przedmiot zam6wienia
Opis przedmiotu zam6wienia:
Serwisowaniesamolot6w F-16
zl,
kwotq 1.091.614,75
zam6wieniaustalonazostaNana
WartoS6szacunkowa
278.090107
euro.
co stanowir6wnowarto66
UstaleniawartoScizam6wieniadokonanow dniu 19- 10- 2010r.na podstawiewniosku
o zntwierdzenietrybu udzieleniazam6wienia.
Marcin FURMANCZYK.
Osoba/ os€by8dokonuj4caustaleniawartoScizamowienia:

3.

Tryb postgpowania
prowadzonow trybie:przetargu zgodniez $ 19 ust. I pkt 1) w zli4zku
Postgpowanie
z $ 20 WytycznychMinistra Obrony Narodowejw sprawie zasadi trybu zawierania
um6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub sprzgtwojskowy stanowi4cych
zzl4cznikdo decyzji Nr 29lllVION Ministra Obrony Narodowejz dnia26.07.2006r.
@z.Urz. MON 22006r.,Nr14 poz.l79 zezm.).
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4. lWyt<az os6b zwi4zanych zprzygotowaniem postepowani^ oraz przeprowadzeniem
postQpowaniapo stronie zamawiaiqcego:
1. Imiq i nazwisko kierownika zamawiajqcego:
plk dr int. Grzegorz LISOWSKI
Kierownik zamawiajqcego zgodnie z $ 8 ust. L ww. wytycznych zloiLyl
o5wiadczenie na zalqczonym druku ZPW'll.
2. Imig i nazwisko pracownikazamawiajecego,kl6remu kierownik zamawiajqcego
powierzyl zastrzehonedla siebie czynnoSciw postEpowaniuo udzielenie
zam6wienia:
mjr Zenon GRABOWSKI
CzynnoS6:przygotowanie i przeprowadzeniepostgpowaniao udzielenie
zam6wien iz z wyl4czeniem wyb oru naj korzystn iej szej oferty
orazzawa,rciaumowy.
Pracownik zamawiaj4cego,kt6remu kierownik zamawiaj4cegopowierzyl
zastrzehonedla siebieczynno5ciw postgpowaniuo udzieleniezam6wienia
oSwiadczenienazal4czonymdruku
zgodnie z $ 8 ust. I ww. wytycznych zNoiLyl

zPw-tt.

3. Komisj a przetargowa zostalapowolana w dniu 17.08.2010r.
Rozkazu DziennegoDow6dcy
na podstawiedecyzji@:
Bazy Nr Z-158/10
(nalezy nlqczyt

odpow iedni dokument)

Czlonkowiekomisji:
Przewodniczqcy- kpt. Marcin FURMANCZYK
- Pani Dorota SZYDI-OWSKA
Sekretarz
- mir Andrzej WROTNIAK
Czlonek
- mir Miroslaw MAJEWSKI
Cztonek
Napodstawiedecyzji@:RozkazuDziennegoDow6dcyBazy
Nr L206fl0 z dnia 22.10.2010r.mjr Andrzej WROTNIAK przebywalna szkoleniu
kierowniczejkadryNOSPi WR w dniach 27-28pai'dziernika2010r.
Czlonkowie komisji i zgodnie z $ 8 ust. 1 ww. wytycznych zloLyli o5wiadczenie
na zal4czonym druku ZPW-I 1.
* - niepotrzebneslveilit
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Protok6l posfppowania o udzielenie zam6wienia prowadzonego w trybie przetargu

Ogloszenie o postppowaniu
1. Ogloszenieo postEpowaniuzostalo przekazanedo ogloszeniaw:
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej (BIP MON):
w dniu 20 - l0 - 2010r. i zostalo opublikowane w BIP MON w dniu 20 - l0 - 2010r.
2. Ogloszenieo postgpowaniuzostalo opublikowane na stronie internetowej Zanawiajqcego:
www.2bmt.sow.mil.pl
od dnia 20 - l0 - 2010r. do dnia 02 - tl - 2010r.
3. Ogloszenieo postEpowaniuzostalo zamieszczonew siedzibie Zamawiajqcego- w miejscu:
Tablica ogloszeri
od dnia 20 - l0 - 2010r. do dnia 02 - ll - 2010r.
4. Dodatkowo ogloszenieo postgpowaniuzostaloopublikowane:................
Informacje i wyja5nienia udzieloneWykonawcom w trakcie postppowania.

Miejsce i termin skladania ofert:
Oferty naleaalosklada6w siedzibie Zamawiajqcegow godz. 700- 1500lub przesla6 pocztq
na adres:
2 Bzzz Materialowo-Techniczna
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna).
Termin skladaniaofert uplynql w dniu 02 - ll - 2010r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert
2010r. godz. 1130beztdziahuWykonawc6ww:
1. Otwarcie ofert odbylo sig w dniu 02 -llZBaza Materialowo - Techniczna
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno.
2. Do uplpvu terminu skladania ofert zlohono 1 ofertq, kt6rej zbiorcze zestawienie stanowi
zalqczony dnftZPW-12.
3. Kwota brutto, jak4 Zamawiajqcyzanrierzaprzeznaczy6na sfinansowaniezam6wienia
wvnosi 1.331.770,00 zN.
Informacja o spelnianiu warunk6w udzialu w postppowaniu
Wymaganewarunki udzialuw postgpowaniuspelnia 0 Wykonawc6w.
Informacja o spelnianiu warunk6w ldziatu w postgpowanit zawartajest na zalqczonym
Druku ZPW-17.
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10.

Oferty nie prryjgte
nie prryjpto1 oferty.
W postgpowaniu
Li staofert nie przyj ptych zawarlaj est na zalqczonymdruku ZPW-18.

11.

Oferty nie wybrane
nie wybranoI oferty.
W postgpowaniu
druku ZPW-19.
Listaofertnie wybranychzawartajestnazalqczonym

12.

Naj korzystniej sze oferty
1. Kaady czfonekkomisji przetargowej dokonal indywidualnej oceny ofert na zalqczonym
druku ZPW-20. Zastosowanokryterium opisanewzorem. Na podstawie streszczeniaoceny
dokonanegonazalqczon5,rndruku ZPW-21 wybrano ofertE:
numer oferty
firma(nazwa)
adres
2.

13.

Zawiadomienie o wyniku postgpowania zostalo przekazanena zasadachokre6lonych
w czESciYIIWarunk6w przetargu w dniu

Zamknipcie postppowania
Zgodnie z $ 42 ust. 1 pkt 1) ww. Wytycznych,Zamawiajqcy zalnykapostgpowanie,poniewaz
nie zlohono Zadnejoferty podlegaj4cej wybraniu.

14.

Zztwierdzenie wyniku postgpowania
Pracekomisj izakohczyly sig w 19 - 11- 2010r. o godz. 1000
Podpisy czlonk6w komisj i:
Przewodnicz4cy
Sekretarz
Czlonkowie

kpt.MarcinFURMANCZYK
PaniDorotaSZYDLOWSKA
mjrAndrzej WROTNIAK
mjr MiroslawMAJEWSKI

Pracekomisji oraz protok6l postgpowa
t<ierewnif-zama*iajqeego / osoba
1,(datai podpis

lub osoby
A)

numerstrony.....

a)
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