oznaczeniesprawy92I ZBMTI20| 0

o udzieleniezam6wieniaw trybie przetargu
Protok6lpostgpowania
CzpS(og6lna

1.

Danezamawiaj4cego
Pelnanazwa zamawiaj4cego:
2 BazaMaterialowo - Techniczna
Adres:
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
99 - 300Kutno
REGON:
Telefon
e-mail:

t

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

NIP:
faks:

775-001-38-49
(24) 2s4-93-6s

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotuzam6wienia:
zakup akumulator6w lotniczYch
zostalana kwotE842.459r02zl,
WartoS6szacunkowazanowieniaustalona
212.072'76euro.
co stanowir6wnowartoSC
Ustaleniawartoscizam6wieniadokonanow dniu 29-10-2010r.na podstawiewniosku
o zattvierdzenietrybu udzieleniazam6wienia.
Oroba/ eeob)+dokonuj4caustaleniawartoscizam6wienia:Marcin FURMAfCZYK

3.

Tryb postgpowania
prowadzonow trybie:przetargu zgodniez $ 19 ust. I pkt 1) w zrvi4zku
Postgpowanie
z $ 2iiWytycznych Ministra Obrony Narodowejw sprawiezasadi trybu zawierania
oir6*, ki6rych przedmiotemjest uzbrojenielub sprzgtwojskowy stanowi4cych
zalqcznikaoaecyzli Nr 291[MON Ministra obrony Narodowej z dnia 26'07'2006r'
(Dz.IJrz.MON 22006r.,Nr 14 poz.l79 zezm')'

* - niepotrzebneskreilit

zammuiajqcego

nu^",

,4.
"nonY

o znaczeniesprawy92I ZBMTI20| 0
postgpowaniaor^zprzeprowadzeniem
z przyg.otowaniem
4.
'- lwym" os6bzwi4zanych
po stroniezamawiaj4cego:
| postgpowania
1. Imie i nazwiskokierownikaZunawiaiqcego:
plk dr inZ.GrzegorzLISOWSKI
_napodstawiedecyzji@:RozkazuDziennegoDow6dcyBazy
w dniu l2.ll.20l0r. obowi4zkidow6dcybazy
z dnia 08.11.2010r.
Nr z,-216110
PIETRZAKOWI'
pplk
Marcinowi
powierzono
w zastgpstwie
: RozkazuDziennegoDow6dcyBazy
na podstawie decyzji
obowi4zkidow6dcybazy
w dniach24 - 26.11.2010r.
Ni z-ZzsttOz dnia 22.11.2010r.
powierzonopplk Marcinowi PIETRZAKOWI'
w zastgpstwie
oswiadczenie
zgodniez $ 8 ust. 1 ww. wytycznychz-Nozy\
Kierownik zamawiaiqcego
drukuZPW-11'
na zaNqczonym
kt6remukierownik zarnawiajqcego
2. Imig i nazwiskopracownikazamawiajqcego,
o udzieleniezam6wienia:
powierzyl zastrzizonedlasiebieczynno6ciw postgpowaniu
pplk SylwesterTROJSZCZAK
_.,,upodstawiedecyzji@:RozkazuDziennegoDow6dcyBazy
w dniach29.10+ 05.11.2010r.
z dnia 22.10.2010r.
Ni Z_ZOen0
pplkSylwesterTRoJSZCZAKprzebywa|naurlopienagrodowym;
napodstawiedecyli@:RozkazuDziennegoDow6dcyBazy
w dniach22+ 23'11'2010t'
Niz-zzqn0 z dnia 19.11.2010r.
pplkSylwesterTRoJSZCZAKprzebywa|wpodr6zysluzbowej.
o udzieleniezam6wienia
i przeprowadzeniepostgpowania
crvnnos6iprzygotowanie
w przedmiolo*V- postEpowanii-zwylqc""ni.* rvyboruofertynajkorzystniejszej
umowy.
oTazzawaTqa
kt6remukierownik ZanawiaiqcegopowierzyN-zasttze2one
Pracownik Zamawiajqcego,
pJtqpo*uoiu o udzieleniezam6wienia,zgodniez $ 8 ust' i ww'
dla siebieczynnoSci"w
drukuZPW- | I'
ie na zaNqczonym
Wytycznychzloiry| oSwiadczen
w dniu 28.10.2010r.na podstawiedecylr lzaraae*t+
3. Komisja zosta\apowolana
RozkazuDziennegoDow6dcyBazy Nr Z-210110
(nalezyzalqczyt odpowi edni dokumentl
Czlonkowie komisji:
"tpt. Marcin FURMANCZYK
Przewodnicz4cy:

- PanJakubGAWRYSIAK
Sekretarz:
- mjr Andrzej WROTNIAK
Czlonek:
- mjr MiroslawMAJEWSKI
Czlonek:
napodstawiedecyli@:RozkazuDziennegoDow6dcyBazy
w dniach10- 15'11'2010r'
xiz-ztstt0 z dnia 05.11.2010r.
mjr AndrzejWROTNIAK przebywalna urlopiewypoczynkowym'
do prowadzenia
udzielil czlonkomkomisji pelnomocnictwa
Kierownik Zamawiaiqcego
negocjacji.
oswiadczenie
czlonkowiekomisji zgodniez $ 8 ust. 1 ww. wytycznychzLoiryli
drukuZPW-I 1'
na zalqczonYm

* - niepotrzebneskreSlit
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w trybieprzetargu
protok6lpostgpowania
prowadzonego
zam6wienia
o udzielenie

Ogloszenieo postPPowaniu
1. Ogloszenie o postEpowaniuzostalo przekazanedo ogloszeniaw:
nf,;tetlmie Infbrmacli Publicznej Ministerstwa obrony Narodowej (BIP MoN):
w dniu 04.11.2010r.i zostaloopublikowanew BIP MON w dniu 04.11.2010r'
Z. Ogloszenie o postgpowaniuzostatroopublikowane na stronie internetowej Zamawiajqcego:
www.2bmt.sow.mil.Pl
od dnia 04.11.2010r.do dnia 17.Ll.20L0r.
- w miejscu:
3. Ogloszenie o postgpowaniuzostalo zartieszczonew siedzibie Zamawiajqcego
Tablica ogloszeri
od dnia 04.11.2010r.do dnia 17.lt.20l0t.
4. Dodatkowo ogloszenieo postgpowaniuzostaloopublikowane:..............'.

lnformacjei wyjasnieniaudzielonewykonawcomw trakcie postgpowania.
Informacje i wyjasnieniaudzielonezamawiaiQcemuw trakcie postgpowania.
w hakciebadaniai oceny ofertzamawiajqcyzgodniez $ 32 pkt 2 Wytycznychwezwal
z dnia19.11.2010r')
wyjasnieri(pismoNr wych.3396110
w do ztoaenia
Wykonawc6
si' na heSc
dokument6wsktradaj4cych
i na mocy g 13ust.3 Wytyciiych do uzupelnienia
z\ozonvihtfert (pismoNr wvch' 3395I l0 z dnia19'11'2010r')'
Miejsce i termin skladania ofert:
lub przesladpocztq
oferfy nale?alosklada6w siedzibie zamawiajqcegow godz' 700 1500
na adres:
2 Bzze-Materialowo-Techniczn a
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6i nr 220 (kancelaria tajna)'
Termin skladaniaofert uplyn4l w dniu l7 'lI'2010r' o godz' 1000'
Otwarcie ofert
i.

bezudziafuWykonawc6w w:
Otwarcie ofert odbylo sig w dniu l7.ll.20l0r. o godz' 1030
2 BazaMaterialowo - Techniczna
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno'

2. Do uplywu terminu skladania ofertzlohono 2 oferty'
-12'
kt6rych zbiotcze zestawieniestanowi zatqczonydtuk ZPW
sfinansowaniezam6wienia
3. Kwota brutto, jakqzamawiajqcy zamierzaprzeznaczy'na
w)mosl:
naprzedmiot zam6wienia | -923'130,00 zt'
naptzedmiot zam6wienia2 104'670,00zl'

Informacjao spelnianiuwarunk6w udzialuw postgpowaniu
spelnia2 Wykonawc6w'
warunki tdzia\uw postEpowaniu
d;";#
jest na zaNqczonym
postqpowanittzawarta
iA"i"nw
Inioro,i"ju o spelnianiu*urunk6*
DrukuZPW-I7.

(podpis kierownilc:a,

o znaczeniesprawy92I zB}l4TI2010

..eo,R/r/!.. AW.r.tk*''

(podpisosobysporzifrzajqceipr otok6l)
no*"r rforry .{.

oznaczeniesprawy 92I 2BMT I20 10

o godz.830
Pracekomisjizakoitczylysig w dniu 24.11.2010r.
Podpisyczlonk6wkomisji:
Przewodnicz4cy
Seketarz
Czlonkowie

kpt' Marcin FURMANCZYK
PanJakubGAWRYSIAK
mjr Andrzej WROTNIAK
mjr MiroslawMAIEWSKI

#,"w"

IA

nu*"r rootY..5

sprawy92I ZBMTI 20l0
ozrraczenie
Negocjacje
z:
negocjacje
W dniu 25,1t.2010r.przeprowadzono
ANKOL Sp.z o.o. ,
39-331CIIORZELOW, Chorzelilw 244
ztwaginakr6tkitermin
wtrakcienegocjacjiwykonawcauttzymalcenEzawart4wofercie,
0r')'
1
(tj. do dnia15'12'20
reaTizacjiumowy
zawieraprotok6lz negocjacjiz dnia25.ll.20l0r
umowy
brutto
wartosc
komisjaproponujez awrze'umo{Q z wykonawcomz kt6rym
w zwi4zkuz pov,,yzszym,
postanowienia
i ustalono.
negocjacje
-przyszlej
w ,*znaczonl^ ,"r'oinie przepr:owadzono
4
zaNqczniknr
umowyna warunkactrotrestonychwe ),wzorzeumowy" stanowi4cymi
do Warunk6w
Przetargu'
Inne informacie
wniesieniazabezpteczenia
przedpodpisaniemumowywykonawca zobowiqzanyjestdo
umowy'
brutto
iit"iryt"giwykonania umowyw wysokoSci1 % warto6ci

Informacie o zawartYch umowach: ^
-ij
ziw artawdniu46"' -/1"' -#' IQ:/z:
zostaLa
G";"
Laboratorium
centralne
INSTYTUTrr4Brer,rNIEaBLA^:IYCHOddzialwPoznaniu'
12,61-362Poznah
i Ogniw,ul' Forteczna
Akumulator6w

zawartaw dniu2'9"'-'44" -'2W:
2) UmowazostaNa
244
Chorzel6w
ANKOLSp.z o.o,,3}-33|CHORZELOW'
Zntwierdzeniewyniku postqpowania
godz'800'
PracekomisjizakonczyfisiEw ZO'tf'2010r'o
Podpisyczlonk6wkomisji:
Przewodn\czqcy: kpt'MaTcinFURMANCZYK
Sekretarz:
Czlonkowie:
Pracekomisji orazprotok6lpostppowania

yrni do niego dru

kierownik zamav'iajryego I

:
,l!.4.,4Q.:!.

zamawiaiqcego

