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Protok6l postgrowaniao udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji
1.

Danezamawiajgcego
Pelna nazwa zamawiajqcego:
2Bazr Materialowo - Techniczna
Adres:
ul. Bohater6wWalknad Bzurp
99 - 300Kutno
NIP: 775-001-38-49
610029833
faks:(24) 254-93-65
Q4)253-67-97
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl

REGON:
telefon
e-mail:

2.

Przedmiot zam6wienia
Opisprzedmiotuzam6wienia:
2lEl94,
nl9E, 51387
Wykonanie biuletyn6w technicznychNr 513834
Sl 4340tDl00dotyczpcychserwisowaniaSNDX,-1bi SPL-2b.
Sl 4286t8199,
a zam6wieniaustalona zostalana kwotg 106.557
WartoSdszacunkow
38 zl,
27.040,22
ettro.
r6wnowartofil
co stanowi
UstaleniawartoScizam6wieniadokonanow dniu 14 - 09 - 2010r.na podstawie
wniosku o zatwierdzenietrybu udzieleniazam6wienia.
Osobai osobysdokonuj4caustaleniawartoScizam6wienia:Andrzej WROTNIAK

3.

Tryb postglowania
prowadzonow trybie: negocjacjiz jednym wykonawcp
PostEpowanie
zgodniez $ 19 ust. 1 pkt 3) w zwipzku z$22 ust. 1 pkt 1) Wytycznych Ministra
Obrony Narodowej w sprawiezasadi trybu zawieraniaum6wnkt6rych
przedmiotemjest uzbrojenielub sprzgtwojskowy stanowipcychzalgcznik
do decyzji Nr 29|llVION Ministra Obrony Narodowejz dnia26.07.2006r.
(Dz.Um,.MON 22006r.,Nr 14 poz.179ze zm.).
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4.

5.

Wykaz os6bzwiqzanychz ptzy gotowaniempostglowania oraz pnzeprowadzeniem
postgpowaniapo stronie zamawiajpcego
:
1. Imig i nazwiskokierownikazamawiaj4cego:
plk dr in*.. Q17,sgorzLISOWSKI
W dniu 01.10.2010r.
napodstawiedecyzji@:
Rozkazu
DziennegoDow6dcyBazyNr 7-189110z dnia 29.09.2010r.obowi4zkidow6dcy
bazypelnilpplk Rafal SMUSZKIEWICZ.
Kierownik zamawiajqcegozlo?ylo5wiadczenieo kt6rym mowa w $ 8 ust. 1
ww. wytycznychna zatrgczonym
druku ZPW-ll.
2. ImiEi nazwiskopracownikazamawiaj4cego,
kt6remukierownik zarnawiajqcego
powierzyl zastrzehone
dla siebieczynnoSciw postgpowaniu
o udzielenie
zam6wienia:
pplk SylwesterTRO JSZCZAK
Czynno56
: przygotowaniei pnzeprowadzenie
postglowania o udzielenie
zam6wienia z wylpczeniemwyboru oferty najkorzystniejszej
oruzzawarciaumowy.
Pracownik zamawiajgcego,kt6remu kierownik zamawiajpcegopowierzryl
zastrzeiLone
dla siebiecrynno5ciw postgpowaniuo udzieleniezam6wienia
zloirylo5wiadczenieo kt6rym mowa w S 8 ust. 1ww. wytycznych
na zalgczonymdruku ZPW -ll.
3. Komisja zostaNa
powolanaw dniu 09.09.2010r.na podstawiedecyzji /-zerzader,ma
ffi€lj+:
RozkazuI)ziennegoDow6dcyBazy Nr Z-l75ll0
(nalezyzalqczytodpowiedni dokument).
Czlonkowiekomisji:
Przewodniczqcy- mjr Andzej Wn6fNf^q,K
- P. Jakub GAWRYSIAK
Sekretarz
- mjr Miroslaw MAJEWSKI
Czlonek
- kpt. Marcin FURMANCZYK
Czlonek
Na podstawiedecyzji@:
RozkazuDziennegoDow6dcy
B,azyNr Z-185l10z dnia 23.09.2010r.,w dniach23.09+ 07.10.2010r.kpt.
Marcin FURMAI( CZYK bral udzialw 6wiczeniachwoj skowych.
W dniach08.10+ 11.10.2010r.
kpt. FURMAItCZYKwoIne odzaigl
slu2bowychnapodstawiedecyzji@:RozkazuDziennego
Dow6dcyBazyNr 2-194110
z dnia 06.10.2010r.
Czlonkowiekomisji zloirylio5wiadczenieo kt6rym mowa w S 8 ust. 1 ww.
wytycznych na zalgczonymdruku ZPW-ll.
Jednocze5nie
Kierownik zanawiaj pcegoudzielil czlonkomkomisji
pehomocnictwa do prowadzenianegocjacji.
(jezelizostalipowolani):
4. Imionai nazwiskarzeczoznawc6w

Wykonawc z^proszonydo udzialu w negocjacjach
Zaproszenie
do negocjacjizostalowyslanednia28.09.2010r.do:
firma (nazwa)INSTYTUT TECHNICZII"Y WOJSK LOTIYICZYCH
adres
ul. KsigciaBoleslawa610l-494WARSZAWA
06.10.2010r.,goa{ f 00
Terminnegocjacji wskazanyw zaproszeniu:
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6.

Negocjacje
przeprowadzono
negocjacjez wykonawc4wskazanym
W dniu / dniaeht 06.10.2010r.
w pkt 5.

7.

Informacja o spelnieniu warunk6w udzialu w postglowaniu
Wykonawcazaproszony do udzialu w negocjacjachspelniawarunki udzialu
*, kt6re zamawiajqcy
w postEpowaniuI
okreSlil w zaptoszeniudo negocjacji z dnia28.09.2010r.

8.

Zakoficzeniepostgl owania
W trakcienegocjacjistronyosi4gnElyporozumienie.OstatecznqwartoS6
bruttojednej
roboczogodzinyjak i pozostalewarunkiumowypodlegaj4ce
negocjacjomzawiera
protok6l znegocjacjiz dnia06.10.2010r.
komisjaproponujezavnze|umowQz wykonawc4
W zwi4Tkuzpov,ryZszym
we ,wzorzeumowy" stanowi4cym
wskazanymw pkt 5, na warunkachokreSlonych
zalqcznikrc2 do protok6luznegocjacjiz dnia06.10.2010r.

9.

Inne informacje
Przed podpisaniemumowy Wykonawca zobowtqzanyj est do wnie sienia
zabezpieczenianale?fiegowykonania umowy w wysokoSci | %owartoScibrutto
umowv

10. Informacj e o zawarciu umowy
T Tmnrrra

11.
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Zatwierdzeniewyniku postglowania
Pracekomisji zakonczylysiEw dniu 07 - 10 - 2010r. o
Podpisyczlonk6wkomisji :
Przewodniczqcy- mjr AndrzejWROTNIAK
- P. JakubGAWRYSIAK
Sekretarz
- mjr MiroslawMAJEWSKI
Czlonkowie
Pracekomisji oraz protok6l postgpowaniao udzielenie
zzalaczonvmi do nieeo drukami zatwrcrdzilala

upowaznio
na przezkierownika
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