OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:

WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A.
ul. Dąbrowskiego 262/280 60-406 Poznań
Adres internetowy: www.wzm.pl.................................
zaprasza do składania ofert na:
1.Remont

główny

skrzyni

przekładniowej

z

pompą

drenażową

i

przekładnią boczną prawą nr katalogowy 175.48.001sb-3 według warunków
badania na stanowisku nr 175.40 1TU oraz warunków technicznych na
badanie i odbiór pomp hydraulicznych nr
2.Remont

główny

skrzyni

172.46 TU 1-1 – 3 szt.

przekładniowej

z

pompą

drenażową

i

przekładnią boczną lewą nr katalogowy 175.48.002sb-3 według warunków
badania na stanowisku nr 175.40 1TU oraz warunków technicznych na
badanie i odbiór pomp hydraulicznych nr

172.46 TU 1-1 – 3 szt.

Nr referencyjny postępowania:0001/2010................................
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
1)Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej na
podstawie wpisu do właściwego rejestru/ewidencji.
2)Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania wyrobów oraz obrotu wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. Kryteria oceny
1) Cena – 100%
4. Wymagany termin realizacji umowy:
1) 1 szt. 175.48.001sb-3 i 1 szt. 172.48.002sb-3 – do 31.08.2010 r.,
2) 2 szt. 175.48.001sb-3 i 2 szt. 172.48.002sb-3 – do 30.09.2010 r.
5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Wojskowych Zakładów
Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2010 r. do godz.
1000. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru oraz odpis
koncesji, o których mowa w pkt.2
6. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 3 miesięcy od terminu jej
złożenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji
mających na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta
odpowiadająca treści warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień

umowy zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu
o treść złożonej oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie,
w szczególności w przypadku gdy zaproponowane ceny przewyższą kwotę
zarezerwowaną przez zamawiającego.
10. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez Wojskowe Zakłady
Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu w 2010 r. zamówienia na remont 3 pojazdów
SJ 09A.

