oznaczenie sprawy: 123/OG-brem/2010

Pieczęć zamawiającego
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie PRZETARGU

1.

Zamawiający
Pełna nazwa (firma) zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4141 CZARNE
Adres:
ul. Ul. 27- LUTEGO 77-330 CZARNE
REGON:
770982604
NIP: 843-14-28-741
telefon:
059 83 20 206
faks: 059 83 20246
e-mail:
jw4141przetargi@interia.pl

2.

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup i dostawa technicznych środków materiałowych do pojazdu KTO ROSOMAK”.

3.

Tryb postępowania
1. Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu

4.

Wykaz osób związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania po
stronie Zamawiającego:
1. Imię i nazwisko kierownika zamawiającego:
- ppłk mgr inż. Andrzej SZUTOWICZ
Skład komisji przetargowej
przewodniczący komisji przetargowej – kpt. Cezary GWOZDOWICZ
sekretarz - p. Adam ROSZAK
członek komisji chor. Jarosław GADULA
członek komisji - chor. Ireneusz OLEKSZYK
członek komisji - mł. chor. Grzegorz MATYJASZEK
członek komisji – p. Jerzy ROBAK

5.

Sposób ogłoszenia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu:

W dniu 27. 09.2010r przesłano ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie Decyzji 291 Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26lipca 2006 r. na stronę internetową Biuletyn Informacji Publicznej
MON: WWW.biuletyn.mon.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze przepustek JW.4141
Czarne.
6.

Termin i miejsce składania ofert.

Miejsce składania ofert – Jednostka Wojskowa 4141 Czarne, ul. 27-go Lutego; 77-330 Czarne
Termin składania ofert upłynął w dniu 19.10.2010 r o godz. 13:00.
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7.

Termin otwarcia ofert

w dniu 19.10.2010 r o godz. 13:30.w siedzibie zamawiającego
8.

Informacja o złożonych ofertach ( w szczególności liczba ofert, dane wykonawcy)
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

9.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie dotyczy

10.

1.

Informacje o zakończeniu postępowania:

Uzasadnienie zamknięcia postępowania – postępowanie zakończono w dniu
19.10.2010 r. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty podlegającej wybraniu w związku z
tym na podstawie § 42 ust. 1 pkt 1) postępowanie zamknięto.

11.

Informacje o zawarciu umowy
Nie dotyczy

12.

Inne informacje istotne dla postępowania i realizacji umowy
Nie dotyczy

13.

Podpisy osób biorących udział w postępowaniu:

Dowódca JW. 4141 Czarne – ppłk mgr inż. Andrzej SZUTOWICZ -

(-)

Komisja przetargowa:
kpt Cezary GWOZDOWICZ -

(-)

p. Adam ROSZAK -

(-)

chor. Jarosław GADULA -

(-)

ml. chor. Grzegorz MATYJASZEK -

(-)

chor. Ireneusz OLEKSZYK p. Jerzy ROBAK Inne osoby uczestniczące w postępowaniu po stronie Zamawiającego

(-)
(- )

P. Andrzej PYRA -

(-)

p. Izabela KIEREL-

(-)

/-/ Adam ROSZAK
…………………………………. …
(podpis osoby sporządzającej protokół )

19.10. 2010 r.
/-/ ppłk Andrzej SZUTOWICZ
………………………………..
( data / podpis Zamawiającego )

Strona 2 z 2
Nr spr. 123/OG-brem/2010

