oznaczenie sprawóW PRLldJbremLOMNM

mieczęć zamawiającego
mrotokół postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w tróbie mowbTAodr

1.

wamawiającó
mełna nazwa Efirma) zamawiającegoW
JEDNlSTKA WlJSKlWA 4N4N CZARNE
AdresW
ulK UlK OTJ LUTEGl TTJ330 CZARNE
oEdlkW
TTM9UOSM4
kfmW U4PJN4JOUJT4N
MR9 UP OM OT9
faksW MR9 UP OMO4S
telefonW
eJmailW
jw4N4Nprzetargi@interiaKpl

O.

mrzedmiot zamówienia
lpis przedmiotu zamówieniaW
„„wakup usługi remontu konserwacójnego twT – P wraz z modernizacji do twTJPj w
ilości O sztK oraz zakup usługi naprawó urządzenia dźwigowego TaJRM na podwoziu
twTJP w ilości N sztK”
N) K wadanie nr NJ wókonanie usługi remontu konserwacójnego twTJP
wraz z modernizacją do twTJPj
ipK
indeks
jarka i tóp sprzętu
oodzaj
flość
usługi
egzemplarzó
oh twTJ3
tóz zabezpieczenia
O
N
36NJMMT
technicznego
z modernizacją do
twTJ3
twTJ3j
O) wadanie nr O – wókonanie usługi naprawó urządzenia dźwigowego TaJRM
na podwoziu twTJP
ipK
indeks
jarka i tóp sprzętu
oodzaj
flość
usługi
egzemplarzó
kaprawa
tóz zabezpieczenia
urządzenia
N
N
36NJMMT
technicznego
dźwigowego TaJ
twTJ3
RM

P.

Trób postępowania
1. mostępowanie prowadzono w tróbieW przetargu na podstawie aecózji O9NLjlk z dnia
OS lipca OMMS rK

/-/ Adam oOpwAK
…………………………………K …
(podpis i data sporządzającej protokół )
ptrona N z 3

/ - / ppłk Andrzej pwrTOtICw
………………………………KK
(data i podpis wamawiającego

4.

tókaz osób związanóch z przógotowaniem i przeprowadzeniem postępowania po
stronie wamawiającegoW
NK fmię i nazwisko kierownika zamawiającegoW
J ppłk mgr inżK Andrzej pwrTltfCw
O. pkład komisji przetargowej
N) kpt Adam lBrCeltphf
Czónność KJ przewodniczącó komisji przetargowej
O) kpt Cezaró dtlwaltfCw
Czónność – zJca przewodniczącego komisji przetargowej
P) pK Adam olpwAh
Czónność – sekretarz
4) chorK garosław dAariA
czónność J członek komisji
R) pK gerzó olBAh
czónność J członek komisji

R.

pposób ogłoszenia lub zaproszenia do udziału w postępowaniuW

8. ogłoszenie o przetargu nr sprK 3RLldJbremLOMNM zostało umieszczone na stronie
tttKbiuletónKmonKgovKpl oraz w Biurze przepustek gtK4N4N Czarne na tablicó ogłoszeń
w dniu MOKM6KOMNM rK Termin składania ofert wóznaczono na dzień O9KM6KOMNM rK o godzK
N3WMMK t dniu OOKM6KOMNM rK dokonano zmianó treści ogłoszenia i wóznaczono nowó termin
składania ofert na dzień N3KMTKOMNM rK godzK N3WMMK
S.

Termin i miejsce składania ofert.

jiejsce składania ofert – gednostka tojskowa 4N4N CzarneI ulK OTJgo iutego; TTJ33M Czarne
Termin składania ofert upłónął w dniu N3 J MT – OMNM rK o godz N3WMM
T.

ltwarcie ofert
NK ltwarcie ofert odbóło się w dniu N3 J MT – OMNM rK o godz N3WMM w siedzibie
zamawiającego

U.

9.

fnformacja o złożonóch ofertach E w szczególności liczba ofertI dane wókonawcó)
t postępowaniu złożona została N ofertaK
aane wókonawcóW
honsorcjum w skład którego wchodzą W
wakładó jechaniczne „BrjAoJ ŁABĘaY” pKAK
rlK jechaników 9I 44JNM9 dliwice
mliphA
i
Bumar ppK z oKoK
AlK gana mawła ff nr NN
MMJUOU tarszawa
mliphA
fnformacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
ka podstawie złożonej ofertó stwierdzonoI że wókonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniuK

/-/ Adam oOpwAK
…………………………………K …
(podpis i data sporządzającej protokół )
ptrona O z 3

/ - / ppłk Andrzej pwrTOtICw
………………………………KK
(data i podpis wamawiającego

10.

11.

1O.

fnformacje o zakończeniu postępowaniaW
t postępowaniu w zakresie zadania nr NJ wókonanie usługi remontu konserwacójnego
twTJP wraz z modernizacją do twTJPjI złożono jedną ofertę odpowiadającą odpowiednio
treści warunków przetarguI w związku z tóm na podstawie § 3T ustK O aecózji O9NLjlk z
dnia O6 lipca OMM6 r K przeprowadzono negocjacje z jednóm wókonawcąK t dniu OTKMTKOMNM rK
zakończone uzgodnieniami dotóczącómi ostatecznóch zapisów umowóK rmowę zawarto w
dniu M9KMUKOMNM rK zgodnie z protokółem z negocjacji z dnia OTKMTKOMNM rK stanowiącóm
załącznik do protokołuK
rzasadnienie zamknięcia postępowaniaJ w zakresie zadania nr O – nie złożono żadnej
ofertó niepodlegającej wóbraniu §4O ustK N pkt) tótócznóch do aecózji O9NLjlk z dnia
OS lipca OMMS
fnformacje o zawarciu umowóK
rmowę zawarto w dniu M9KMUKOMNM rK z tókonawcą kopia umowó stanowi załącznik do
protokołuKW
honsorcjum w skład którego wchodzą W
wakładó jechaniczne „BrjAoJ ŁABĘaY” pKAK
rlK jechaników 9I 44JNM9 dliwice
mliphA
i
Bumar ppK z oKoK
AlK gana mawła ff nr NN
MMJUOU tarszawa
mliphA
kopia umowó stanowi załącznik do protokołuK
fnne informacje istotne dla postępowania i realizacji umowó
·
·

umowa nr RRLOMNM z dnia termin wókonania usługi – NRKNOKOMNM r
w związku z wpłónięciem pisma nr ee od wókonawcó dotóczącego braku możliwości z
realizacji usługi w dniu N3 KNOK OMNM r odbółó się negocjacje w trakcie któróch ustalono
mKinK poniższą treść Aneksu nr N do umowó nr RRLOMNM z dnia M9KMUKOMNM r W
J termin realizacji usługi – do dnia ON grudnia OMNM rK
J Kwartość brutto umowó zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanej części umowó
– protokół z negocjacji stanowi załącznik do protokółuK
·

Aneks nr N do umowó RRLOMNM z dnia M9KMUKOMNM podpisano w dniu NPKNOKOMNM rK

1P.

N)

modpisó osób biorącóch udział w postępowaniuW
aowódca gtK 4N4N Czarne – pplk mgr inżK Andrzej pwrTltfCw

O)
P)
4)

mrzewodniczącó – kpt Adam lBrCeltphf
w – ca przewodniczącego kpt Cezaró dtlwaltfCw
pekretarz pK Adam olpwAh J
Członek komisji chorK garosław dAariA J
Członek komisji pK gerzó olBAh J

LJL
LJL
LJL
LJL
LJL
LJL

13K1OKO010 r

13K1OKO010 rK

/-/ Adam oOpwAK
…………………………………K …
(podpis i data sporządzającej protokół )

/ - / ppłk Andrzej pwrTOtICw
………………………………KK
(data i podpis wamawiającego
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