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Pieczęć zamawiającego

PROTOKOŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MODUŁU
VHF GGP80 DO RADIOSTACJI SEM 80/90
1.

Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego:
9 Rejonowe Warsztaty Techniczne
Adres:
ul. Obrońców Stalingradu 10
66 - 600 Krosno Odrzańskie
REGON:
Telefon
e-mail:
2.

970163805
NIP: 9260004436
68 367 23 00
faks: 68 367 23 61, 68 367 23 33
przetar g9rwt@ sow.mil.pl

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa Modułu VHF GGP80 do radiostacji SEM 80/90.
Wartość całkowita przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę 62 661,00 zł brutto.
Wartość euro zamówienia: 13 172,31 euro - wg kursu NBP z dnia 14.10.20 lOr. tabela nr
201/A/NBP/2010
Opis modułu VHF GGP80 do radiostacji SEM 80/90 znajduję się warunkach przetargu.
Osoba / osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: st. chor. Wiesław GUTOWSKI
Osoba / osoby* dokonująca określenia przedmiotu zamówienia: st. chor. Wiesław
GUTOWSKI
3.

Zasady i tryb postępowania

Postępowanie rozpoczęto i prowadzono w oparciu o wytyczne Ministra Obrony Narodowej w
sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem
jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie
obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz.
MON Nr 14, poz. 179 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu zgodnie z art.701 Kodeksu cywilnego
Wykaz osób związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania
po stronie zamawiającego

1. Imię i nazwisko kierownika zamawiającego: ppłk Dariusz CHODUKIEWICZ - Kierownik
9RWT i kpt. Wiesław LOREK - wz. Kierownik 9RWT.
2. Imiona i nazwiska członków komisji przetargowej powołanej rozkazami: nr 204/2010 z dn.
20.10.2010r.:
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Przewodniczący komisji: st. chor. Wiesław GUTOWSKI
Sekretarz komisji:
Pan Marcin KRÓLIKOWSKI;
Członek komisji:
Pani Ewa PRZYBYTEK;
Kierownik i członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w §7 ust. 2 ww. decyzji
291/MON - w załączeniu.
5.

Sposób ogłoszenia

1. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone:
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej
- www.biuletyn.mon.gov.pl w dniu 26.10.20 lOr;
• na stronie internetowej Zamawiającego - www.przetargi.army.mil.pl w dniu 26.10.201 Or.
• w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od 26.10.201 Or.
2. Warunki przetargu umieszczono na stronie Zamawiającego - www.przetargi.army.mil.pl w
dniu 26.10.20lOr
Miejsce i termin złożenia ofert

9 Rejonowe Warsztaty Techniczne
ul. Obrońców Stalingradu 10
66-600 Krosno Odrzańskie
Kancelaria Jawna
Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2010r o godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbyło się w budynku nr 18, sala odpraw nr 6 w dniu 09.11.201 Or. o godz.
13:30 w 9 Rejonowych Warsztatach Technicznych
ul. Obrońców Stalingradu 10
66-600 Krosno Odrzańskie
8.

Informacje o złożonych ofertach

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 (j e dną) ofertę:
1. Firma: RADMOR S.A. z siedzibą przy ul. Hutniczej 3, 81-212 Gdynia o wartości:
68 926,34 zł brutto.
9.

Informacje o spełnieniu warunków w postępowaniu

10.

Informacje i wyjaśnienia udzielone wykonawcom w trakcie postępowania

Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu.
Nie wpłynęły żadne zapytania.
11.

Informację o zakończeniu postępowania

Wybrano ofertę firmy: RADMOR S.A. z siedzibą przy ul. Hutniczej 3, 81-212 Gdynia która
jako jedyna złożyła ofertę na przedmiot zamówienia.
Zamawiający zaprosił firmę: RADMOR S.A. z siedzibą przy ul. Hutniczej 3, 81-212 Gdynia
na negocjacje zgodnie z § 37 ust 2 decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej.
Wykonawca zaproponował za przedmiot zamówienia cenę brutto: 62 033,34 zł
Opis sposobu obliczania punktacji i wybór wykonawcy oraz protokół z akceptacji
zaproponowanej obniżonej ceny stanowią załącznik do protokołu.
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12.

Informację o zawarciu umowy

Umowę zawarto z firmą: RADMOR S.A. z siedzibą przy ul. Hutniczej 3, 81-212 Gdynia, w
dniu 23.11.2010r
13.

Podpis Kierownika oraz osób uczestniczących w postępowaniu po stronie
zamawiającego
V
\

Kierownik 9 RWT: kpt. Wiesław LOREK - . . i ^ ^ ^ - ) - - - - ;
Komisja przetargowa powołana rozkazem nr 2M7261tTz dn. 20.1J9.2010r.:
Przewodniczący komisji: st. chor. Wiesław GUTOWSKI - . . ^ M ^ A

14.

Sekretarz komisji:

Pan Marcin KRÓLIKOWSKI -

Członek komisji:

Pani Ewa PRZYBYEK -

Członek komisji:

Pan Wiesław STELMACH

;

t ^ S ^ f

Informację o przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty

Zawiadomienia o wybraniu oferty wykonawcy, zostało wysłane w dniu 19.11.2010r.
* - niepotrzebne
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