Numer referencyjny – U/32/IW/11

OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
1 BAZA MATERIAŁOWO – TECHNICZNA
ul. OKÓLNA 37, 87 – 100 TORUŃ
Tel. (56) 653-36-25, Fax. (56) 653-36-60
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl
Adres strony internetowej: www.1bmt.wp.mil.pl

zaprasza do składania ofert na :
SZKOLENIE PERSONELU SYSTEMÓW MINI BSR ORBITER
Numer referencyjny postępowania: U/32/IW/11
1. Przedmiotem zamówienia jest Szkolenie personelu systemów mini BSR ORBITER.
2. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania
określone w Warunkach Przetargu (WP). Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu, na
podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego.
3.

Warunki udziału w postępowaniu:
3.1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia oferty,
przedstawić Zamawiającemu, nie później niż na 6 dni przed terminem złożenia ofert, aktualne
informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów zarządzających i nadzorczych
Wykonawcy, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali Wykonawcę
w postępowaniu.
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
3.2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.2.1.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
Wpis do właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej.
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w WT II
ust. 2, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r., (Dz.U.01.145.1625 z
późn. zm.).
3.2.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.2.2.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami,
posiadającymi kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i eksploatacji mini
BSR Orbiter, w zakresie określonym w Warunkach Technicznych.
3.2.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3.2.3.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada
środki
finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na wykonanie zamówienia,
w wysokości nie mniejszej niż złożona oferta.

4.

Kryteria oceny ofert – podstawowym i jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

5.

Warunki Przetargu można otrzymać bezpłatnie w formacie pliku PDF lub odebrać osobiście w siedzibie
1 BMT. Aby otrzymać Warunki Przetargu w formacie PDF należy przesłać do Zamawiającego faksem
wniosek o ich udostępnienie wskazując w nim adres e-mail, na który należy je przesłać. Wykonawca
zobowiązany jest potwierdzić Zamawiającemu faksem lub mailem fakt ich otrzymania.
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6.

Wymagany termin realizacji umowy: maj/czerwiec i listopad/grudzień 2011 r. Całkowite rozliczenie
obustronnych zobowiązań umowy – 15.12.2011 r.

7.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w 1 BMT, 87 – 100 Toruń, ul. Okólna 37, kancelaria jawna bud.
Nr 97, pok. Nr 11 do dnia 12.05.2011 r. do godz. 9.30.

8.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.05.2011 r. o godzinie 10.00.

9.

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

10. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta odpowiadająca treści Warunków
Przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym
wykonawcą, w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu Cywilnego.
11. Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium,
w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
12. Zamawiający będzie wymagał, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego jej
wykonania w wysokości 4 % wartości brutto zamówienia.
13. Do upływu terminu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania
Warunków Przetargu.
14. Osobami uprawnionymi
z wykonawcami są:

ze

strony

zamawiającego

do

bezpośredniego

porozumiewania

się

Jerzy RYGIER tel. 48 56 653 35 55, e-mail: j_rygier@wp.pl
Kazimierz Centlewski tel. 48 56 653 36 94, faks 48 56 653 36 60,
e-mail: przetargi1bmt@wp.mil.pl
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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