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OGI,OSZEI{IE
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o postepowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cychzaN4cznik
do decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
Narodowejz dnia 26.07.2006r.
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj a lna nanu a zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 (24)253-67-97,
faks +48 (24) 254-93-65
zamowienia.Zbmt@sow.
mil.pI
(adres pocztoury, telefon, faks, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: zakup technicznych Srodk6w materialowych (tSm)
do Smiglowc6wr62nych typ6w
wyszczeg6lnionych w zalqczniku nr 1
do Warunk1wprzetargu
(dokladne okreilenie prT,edmiotuzamdwienia)

Przedmiotemzam6wieniajest zakupfabrycznienowych (pochodz4cychzprodukcji201012011
roku) technicznychSrodk6wmaterialowych (tSm)do Smiglowc6w rolnych typ6w,
Wszczeg6lnionych w zaNqcznikunr 1 do Warunkdwprzetargu.
Wykonawca winien udzielid gwarancji dla wszystkich wyrob6w nie mniej niz200 godzinpracy
hfr 24 miesi4ce(w zalelnoScico uplynie wczeSniej)liczqc od daty odbioru wyrobu. DopuszczasiE
dostawEwyrob6w wyprodukowanychw latachwczeSniejszychwprzypadkuwyrob6w nie
posi adaj4cy ch ogr amczenia w resursi e kalendaruowym.
Przedmiotzam6wienia winien by6 zakonserwowanyna okres inazasadach okreSlonychw normie
obronnejNO-l6-,{800:2007.Dopuszczasig stosowanieinnych metod ochronyniz okreSlone
w ww. normie pod warunkiem,2e zapewniqqone r6wnorzqdnqlub lepsz4 ochrong.
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoSci zamawianegoasortymentuw przypadku
ni ewy star czaj qcej w i eIkoSci i r odk6wfi.nansowych.
Nr referencyjny postppowania: 27l2BMT /20L1.
1. Podstawqdo ubiegania siE o udzielenie zam6wieniajestzlohenie oferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. PostEpowanieprowadzonebEdziew trybie przetargu.
3. Warunki udziaLuw postEpowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystppuj4cy wsp6lnie) zamierzai4cy z\oLy( ofertq
zobowi4zanyjest, pod rygorem nie przyjpcia oferty, przedstawi( Zamzwiaj4cemu,
nie p6fniej niZ 6 dni przed terminem z\oLeniaofert, aktualne informacje (imig
i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz4dzaj4cych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystgpuj4cych wspr6lnie),a takhe pelnomocnik6w lub prokurent6w,
kt6rzy bpd4 reprezentowali Wykonawcp w postgpowaniu.
2) O udzielenie zarn6wieniamog4ubiegad sig Wykonawcy,kt6rzy: '
w zakresieobjqtym przedmiotem
a) posiadaj4uprawnieniado wykonywania dziaNalno(;ci
zamowienia, a w szczeg6lnoSci:
. prowadzq zarej estrowanqdziatalno(t('gospodarcz4;
. posiadaj4koncesje, zezwolenialub licencje w zakresieobjEtym zun6wren
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4.
5.

6.
7.

oraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
b) posiadaj4niezbqdn4wiedzqi doSwiadczenie
i osobami zdolnymi do wykonanrazamowrenra,aw szczeg6lnoSci:
. posiadajqwdrozone systemy zarzqdzaniajakoSci4spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsip w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewmal4cejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
:
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno(;ci gospodarczej.
Za;nawiajqcy dokona oceny spelnianiapruez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postEpowaniu
na podstawiezloAonychoSwiadczerii dokument6wzgodnie zform',ilq,,spelnia/ nie spelnia".
Zamawiqqcy dopuszczamoZliwoSi skladaniaofert czgSciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowyWkaz stanowi zalqcznrknr 1 do Warunk1wprzetargu.
IloSi przedmiot6wzam6wienia:108.
Wykonawcamohe zNoiy! oferty czEsciowena jeden lub wiqcej przedmiot6w zam6wienia.
Zamawialqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrqbnegowyboru nakuzdy zprzedmrotow
zam6wienia. Zamawiaj4cy ni e dopuszczaskladania ofert wari antowych.
Zamawiajqcy dopuszczamozliwoStpowierzenia wykonaniaczEici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny ofert wr az ze zraczeniem poszczeg6lnychkr1'teri6w:
wagakryterium :100 oh.
cena oferty (koszt)

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego krl.terium bgdzie bral pod uwagQwartoS6brutto
poszczeg6lnych prze dmiot6w zam6wrcnra.
wniosku, osobiSciew siedzibie
8 . Warunkiprzetargu moZnaodebra6,po zLoZeniupisemnego
Zarnawiajqcegolub Zamawrajqcyprzesleje na wskazanywe wniosku adres.
9 . Termin realizacjiumowy ustalasiq do dnia 30.11.2011r.
1 0 . Miej sce r eahzacjr umowy :
2 B AZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. OfertE,w formie pisemnej,nale?yzNoZycw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4' 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6i nr 220 (kancelariatajna)
do dnia 3t.05.2011r,godz.11oo
12. Wykonawcazwrqzanybgdzieofertqprzez60 dm od terminu jej zloLema.
oferta odpowiadaj4catreSci
13. W przypadku,gdy w postEpowariuzNohonazostaniejedna
Warunkdwprzetargu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcy ptzeptowadzi
oferty, na podstawteart. 72
negocjacjez jeclnym Wykonawc4 w oparciu o tresi zNoizonej
Kodeksucywilnego.
14. Kwota wadium 244.270,00zl
(slownie:dwieScieczterdzielciczertytysi4cedwiesciesiedemdziesiqtzlotych 00/100)'
16. ZarnawiajqcywymagalbEdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokoSci I o/owartoScibrutto umowy.
17. Do uptywu terminu sktradaniaofertZamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub
odwolania Warunkdwprzetargu.
18. Osobaupowaznionado kontakt6w:

pplk Miroslaw MAJEWSKI - tel. +48 (24)21

1 9 . Zamawralqcyzastrzegasobieprawo do zmi
nie stanowioferty w rozumiepfu"$'rft,
20. Ogloszenie

Data sporz4dzeniaogloszenia: 28.04.20| h.

wew.430-320.

