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Protok6l postglowania o udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji
1.

Dane zamawiajpcego
Pelna nazwa zanawiaj qcego:
2Baza Materialowo - Techniczna
Adres:
uL Bohater6w Walknad Bzurp

99 - 300 Kutno
REGON:
telefon
e-mail:

2.

610029833
NIP: 775-001-38-49
faks:(24) 254-93-65
Q4)253-67-97
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl

Przedmiot zam6wienia
Opisprzedmiotuzam6wienia:
Wykonanie biuletynu techiricznegoNr O| 5044n12008dotyczecegoprzejScia
na eksploatacjgwedlug stirnu technicznegorej estrator6w danychRD-l
or az zasailich selvisowania.
WartoS6szacunkowazam6wieniaustalonazostalana kwotE81.967r21zl,
co stanowir6wnowartoSd
20.824147
ettro.
Ustaleniawarto6cizam6wieniadokonanow dniu 16 - 09 - 2010r.na podstawie
wniosku o zrtwierdlzenietrybu udzieleniazam6wienia.
Osoba/ esob* dokonuj4caustaleniawartoScizam6wienia:Andzej Wn6fmLX

3.

Tryb postglowania
prowadzonow trybie: negocjacjiz jednym wykonawcp
Postppowanie
zgodniez $ 19 ust. I pkt 3) w zwigzku z$22 ust. I pkt 1) Wytycznych Ministra
Obrony Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaun6w, kt6rych
pzedmiotem jest uzbrojenielub spzg! wojskowy stanowipcychzalgcznik
do decyzji Nr 29lllVION Ministra Obrony Narodowej z dnia26.07.2006r.
(Dz.Urz. MON 22006r., Nr 14 poz.179ze zm.).
- ni epotrzebne sIv ei li 6

..J,..o.anc
Rtu*4*
(podp is osoby sporzqdzaj qcej pr ot ok6l)

numerst orry.l
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4.

Wykaz os6bzwipzanychz przygotowaniempostepowaniaoraz przeprowadzeniem
postptrlowania
po stroniezamawiajpcego
:
1. Imiq i nazwiskokierownikazanawiajqcego:
plk dr ini.Grzegorz LISOWSKI
Wdniu01.10.2010r.napodstawiedecyzji@:Rozkazu
DziennegoDow6dcyBazy Nr Z-189l10z dnia 29.09.2010r.obowi4zkidow6dcy
pplk Rafal SMUSZKIEWICZ.
bazypeNniN
Kierownik zamawiajgcegozlo?yloSwiadczenie
o kt6rym mowa w $ 8 ust. 1
ww. wytycznych na zalgczonymdruku ZPW-ll.
2. Imig i nazwiskopracownikazanawiajecego,
kt6remukierownik zamawiajqcego
powierzylzastrzehone
dla siebieczynnoSciw postppowaniu
o udzielenie
zam6wienia:
pplk SylwesterTROJSZCZAR
CzynnoSl:przygotowaniei przeprowadzeniepostgpowaniao udzielenie
zam6wienia z wylpczeniemwyb oru oferty naj korzystniej szej
orarzzawa;rcia
umowy.
Pracownik zamawiajpcego,kt6remu kierownik zamawiajqcegopowierzyl
zastrzeLonedla siebieczynno5ciw postglowaniu o udzieleniezam6wienia
zloirylo5wiadczenieo kt6rym mowa w $ 8 ust. 1ww. wytycznych
na zalpczonymdruku ZPW -ll.
3. Komisjazostalapowolana
w dniu07.09.2010r.
napodstawie
decyzji/-zarzqffi,
fuenwaFt: RozkazuDziennegoDow6dcyBazyNr Z-l73ll0
(nalezy zalqczyt odpowi edni dokument).
Czlonkowiekomisji:
Przewodniczqcy - mjr Andrzej Wn6fNf,LX
- P. Jakub GAWRYSIAK
Sekretarz
- mjr Miroslaw MAJEWSKI
Czlonek
Czlonek
kpt. Marcin FURMANCZYK
Na podstawiedecyzji@:
RozkazuDziennegoDow6dcy
Bazy Nr Z-185l10z dnia 23.09.2010r.,w dniach23.09- 07.10.2010r.
kpt. Marcin FURMAI{ CZYK bral udzialw dwiczeniachwojskowych.
W dniach08.10+ 11.10.2010r.
kpt. FURMANCZYKwoIne odzaiE6
sluZbowychna podstawiedecyzji@:
RozkazuDziennego
Dow6dcyBazyNr 7-194110
z dnia 06.10.2010r.
Czlonkowiekomisji zloiryho5wiadczenieo kt6rym mowa w S 8 ust. 1
ww. wytycznych na zalgczonymdruku ZPW-ll.
Jednocze5nie
Kierownik zamawiajpcegoudzielil czlonkomkomisji
pelnomocnictwado prowadzenianegocjacji.
(jezelizostalipowolani):
4. Imionai nazwiskatzeczoznawc6w
Rzeezeznew€a
zlezyl e$wi

J.

Wykonawc

z^proszony do udzialu w negocjacjach

Zaproszeniedo negocjacji zostalowyslane dnia 28.09.2010r. do:
firma (nazwa) INSTYTUT TECHNICZII-Y WOJSK LOTMCZYCH
adres
ul. IGigcia Boleslawa6,01-494WARSZAWA

Terminnegocjacjiwskazanyw zaproszeniu:
06.10.ZOfOr.rpqA{f f00
* - niepotrzebneskreilit

.-S*"-s..*
.'?*.*t"

(podpisosobysporzqdzajqcej
protokdl)

fr**;
lab osoby upowainionej )

numerstronyfu
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6.

Negocjacje
W dniu / dniaeht 06.10.2010r.przeprowadzononegocjacjez wykonawc4wskazanym
wpkt 5.

7.

Infomacja

o spetnieniu warunk6w udzialu w postglowaniu

Wykonawcazaproszony do udzialu w negocjacjachspelniawarunki tdzialu
*, kt6re zamatirajqcy
w postgpowaniu/
okreSlil w zaproszeniudo negocjacji z dnia28.09.20l0r.
Zakoficzenie p ostppowania

8.

W trakcie negocjacji strony osi4gnply porozumienie. Ostateczn4cengjednostkow4
brutto prac wykonywanych w ramach biuletynu Nr Oi5044lEl2008jak i pozostale
warunki umowy podlegaj4cenegocjacjom zawiera protok6l z negocjacji
z dnia 06.10.2010r.
W zwi4zku zpowyhszym komisja proponuje zavrrze| umowQz wykonawc4
wskazanymw pkt 5, na warunkach okreSlonychwe ,wzorze umowy" stanowi4cym
zalqcznik nr 2 do protok6lu z negoqacji z dnia 06.10.2010r.

9.

Inne infonnacje
P rzed podpisaniemumowy Wykonawca zobowiqzanyj est do wniesienia
zabezpieczenianale?ytegowykonania umowy w wysokoSci I YowartoScibrutto
umowv

10. Informacje o zawarciu umowy
Umowa zostalazawartawdniu 4&..-Ip..- .8H9..
t.[o{d( r<e,"t".tu^*ch
. O.t \9i.k ,l,lq^ae4ls=
\

11.

\

Zatw ier dzeniewyniku postppowania
Pracekomisji zakofrczylysigw dniu 07 - 10 - 2010r.o godz.8oo
Podpisyczlonk6wkomisji :
Przewodniczqcy- mjr AndrzejWROTNIAK
- P. JakubGAWRYSIAK
Sekretarz
- mir MiroslawMAJEWSKI
Czlonkowie
Pracekomisji oraz protok6l postEpowaniao udzielenie zamlwt m a w r a z
ajffigo / osoba
zzalqczonymi do niego drukami za@
upowazniona przez kierownika

lub osoby upowa2n i on ej)
- niepotrzebneslveilit

\e

*j//

?".ni*-e..
...$*p.on**
(podp is osoby sporzqdzaj qcej pr ot okol)

AnwAqlr
unailWwcz

numerstronyJ

