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OGI,OSZENIE
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
Narodowejw sprawie zasrd i trybu zawiertnia um6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
do decyzjiNr 291IMONMinistra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cychza\gcznik
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
Narodowejz dnia26.07.2006r.
zAMAWTAJ^{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna narw a zamaw iaj qc eg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6w Walk nad Bzurq
1sf.+48 (24\ 253-67-970faks +48 Q4) 254-93-65
zam owienia.2bmt@sow.mil.pl
(adres pocztowy, telefon, fala, e-nail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: zakup technicznych 6rodk6w materialowych (tSm)
do Smiglowc6wMi-2 i W-3
wyszczeg6lnionych w zaLqcznikunr 1
do Warunk6wprzetargu
(dokladneobellenie przedmiotu wm 6wienia)

Przedmiotemzam6wieniajest zakup fabrycznienowych (pochodz4cychz produkcji2}I}l2}ll
roku) technicznychsrodk6w materialowych (tSm) do Smigtowc6wMi-2 i W-3, wyszczeg6lnionych
w zaNqczniklnr 1 do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien udzielr(,gwarancji dla wszystkich wyrob6w nie mniej niz200 godzin pracy lub
24 miesiqce(w zalehnoScico uplynie wczeSniej)liczqc od daty odbioru wyrobu. Dopuszczasig
dostawgwyrob6w wyprodukowanych w latach wczeSniejszychwprzypadku wyrob6w nie
posiadaj4cych ogr aniczenia w resursi e kalendatzovvym.
Przedmiot zam6wienia winien byd zakonserwowanyna okres inazasadach okreSlonychw normie
obronnejNO-16-A800:2007.DopuszczasiEstosowanieinnych metod ochronyniZ okreSlone
w ww. normie pod warunkiem, 2e zapewniajqone r6wnorzEdn4lub Iepszqochronq.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici zamawianegoasortymentuw przypadku
ni ewystarczajqcej w ielkoi ci ir odk6wfi'nansowych.
Nr referen cyi ny p ostgpow a nia: 28I 2BN4T/ 2011'.
1. podstawado uUieginia siEo udzielenie zam6wieniajest zlolenie oferty w oparciu o wymagania
okreSlonew WarunkachPrzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebgdzie w trybie przetargu.
J.
Warunki udziaNuw postgPowaniu:
1)' Wykonawca (lub Wykonawcy wystppuj4cy wsp6lnie) zamierzai1cy z\oiry('ofertp
zoilowiqzanyjest, pod rygorem nie przyjgcia ofertyoprzedstawi( Zamawiajqcemu,
nie p6fniej ni2 6 dni przed terminem zlotenia ofert, aktualne informacje (imiq
i nazrvisko) dotyczqce czlonk6w organ6w ztzqdzaiqcych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie), atnkic pelnomocnik6w lub prokurent6w,
kt6rzy bpd4 reprezentowali WykonawcA w postppowaniu'
2\ O udzielenie zam6wieniamog4 ubiegadsiQwykonawcy, klorzy:
a) posiadaj4uprawnieniado wykonywania dzialalno|ci w zakresieobjqtym Przedmiotem

a, aw szczeg6lnoSci:
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technicznym
i doSwiadczenie
oraz dysponuj4potencjalem
b) posiadaj4niezbqdn4wiedzq
i osobami zdolnymi do wykonaniazamowienia, aw szczeg6lnodci:
. posiadaj4wdroZonesystemyzarzqdzaniajakoSci4 spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsig w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapewniajqcejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dziaNalno1ci gospodarczej .
4 . Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawte zlolonych oSwiadczerii dokument6w zgodnie z formti.q,,spelnia / nie spelnia".
5 . Zamawiaj1cy dopuszczamozliwo5i skladaniaofert czqSciowychwedlug przedmiot6w
wykaz stanowi zaLqczniknr1 do Warunk6wprzetargu.
zam6wienia,kt6rych szczeg6Nov'ry
IloSi przedmiot6w zam6wienia:60.
WykonawcamoaezloLy! oferty czqsciowena jeden lub wigcej przedmiot6wzam6wienia.
Zamawialqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakaldy zprzedmiotSw
zam6wienia. Zamawiaj4cy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6 . Zamawialqcy dopuszczamozliwoS6powierzeniawykonaniaczgfici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny ofertwraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
waga kryterium : 100 o .
cena oferty (koszt)
Zatnawiqqcy przy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwage wartoS6brutto przedmiotu
zam6wienia.
8 . Warunkiprzetargu mohnaodebra6,po zNoheniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9 . Termin realizacji umowy ustala sig do dnia 30.11.2011r.
1 0 . Miej scer ealizacjiumowy:
2 B AZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.

11. OfertE,w formiepisemnej,nale?yzloZy1w:
2 Bazie Materialow o-T echnicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6i nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia Zl.OS.ZOttr, godz. 1L00
1 2 . wykonawc a zwiqzany bqdzie ofertqprzez 60 dni od terminu iei zloaenia.
1 3 . W przypadku, gdy w postqpowaniuzloaonazostaniejednaoferta odpowiadajqcatreSci
Wirrnli6, prritorgu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiaiqcy ptzeptowadzi
negocjacje,3.atty* Wykonawc6 w oparciu o treS6zLolonejoferty, na podstawie art' 72
Kodeksucywilnego.
1 4 . Kwota wadium 119.800'00zl
tysiEcyosiemsetzNotych00/100)'
(slownie:sto dziewiqtnaScie
1 6 . Zanawiajqcy wymagal bgdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zfuezpieczenia
o/o
wykonania umowy w wysokoSci 7 wartoScibrutto umowy'
T ] , Do uptywu terminu skladania ofertZamawiajqcy zaslrzegasobieprawo do zmiany lub
odwolania Warunk6wPrzetargu.

1 8 . Osobaupowaznionado kontakt6w:

pplk Miroslaw MAJEWSKI - tel. +48 (24) 253-67-97wew. 430-320.
t9. Zarnawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolania ogloszenia'

ofertyw rozumientfffrfg%
niestanowi
20. ogloszenie

Data sporzqdzeniaogloszenia:18.04.2011r'
slrrtntt 2 : 2

