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OGT',OSZENIE
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
zal4cznikdo decyzjiNr 29|/IVIONMinistra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cych
(Dz.Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz.179zezm.).
26.07
.2006r.
Narodowejz dnia
zAMAWIAJ.{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj a lna narw a zamaw iaj qc eg o)

99-300Kutno, ul. Bohatert6wWalk nad Bzur4
tel. +48 Q4) 253-67-97,faks +48 Q4) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil. pl
(adres pocztowy, telefon, fala, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zaptaszado skladaniaofert na: remont agregat6w do statk6w powietrznych
w asortymenciewyszczeg6lnionymw za\qcznikunr 1 do Warunk6wprzetargu

przedmiotem
jestremol:ir#:;T#:;'"i:':T;fr:::;[iiii!r,,'r"h
w asorrymencie
zam6wienia
Wyszczeg6lnionymw zal4cznikunr 1 do Warunk6wprzetargu. Na wyremontowanewyroby
Wykonawca winien udzielil gwarancji nie mniej ni? 200 godzinpracy lub 24 miesi4celiczqc od daty
odbioru wyrobu.
Uwaga!
czqicizamdwienia,
iloScilub rezygnacjiz poszczeg1lnych
Zamawiajqcyzastrzegasobieprm,uodo zmniejszenia
w pr zypadkuniewystarczajqcej wi elko! ci i r odk6wfinan sowych.
Nr referencyj ny postppowa nia 29/ ZBN{TI 2011,
oferty w oparciuo wymagania
1. Podstaw4doubieganiasiq o udzieleniezam6wieniajestzNohenie
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. Postgpowanieprowadzonebqdzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziaNrw postEpowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystgpujqcy wsp6lnie) zamierzai4cy zloity('ofertp
zobowiqzany jest, pod rygorem nie prryjgcia oferty, przedstawi( Zamawiajqcemu,
nie p6Zniej ni| 6 dni przed terminem zloiLeniaofert, aktualne informacje (imig i nazwisko)
dotyczqce czlonk6w organ6w zarzqdzaiqcych i nadzorczych Wykonawcy
(Iub Wykonawc6w wystgpujqcych wsp6lnie), a takLe pelnomocnik6w lub prokurent6w,
ktSrzy bpd4 reprezentowali Wykonawca w postppowaniu.
2) O udzieleniezam6wieniamog4ubiega6siEWykonawcy,l<t6rzy:
a) posiadaj4uprawnieniado wykonywania dzialalnolci w zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia) a w szczeg6lnoSci:
. prowadzq zarejestrowan4dzialalnofil gospodarczq
o posiadajqkoncesje,zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
oraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i doSwiadczenie
b) posiadaj4niezbEdn4wiedzg
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnosci:
o posiadaj4wdroZonesystemyzarzqdz
w AQAP serii2000lub PN EN ISO
c) znaldujqsig w sytuacji ekonomiczneji finr
aw szczeg6lnoSci:

Znak sprawy29/2BMT/201I

.

4.
5.

6.
7.

posiadajqvbezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dziaLalnoSci gospodarczej.
Zamawiqqcy dokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udziaNuw postgpowaniu
na podstawie zloZonychoSwiadczerii dokument6w zgodnie z formtilq,,spelnia / nie spelnia".
Zamawialqcy dopuszczamoZliwoSdskladaniaofert czgSciowychwedlug przedmiot6w
nr I do Warunk6wprzetargu.
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stanowi zaNqcznik
Ilo56 przedmiot6w zam6wienia 76.
Wykonawcamole zloZyt oferty czg6ciowena jeden lub wigcej przedmiot6wzam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrgbnegowyboru nakazdy zprzedmiot6w
zam6wienia.Zarnawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawiajqcy dopuszczamo2liwoS6powierzenia wykonaniaczgici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:

cenaoferty (koszt)

wagakryterium: 1.007o.

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bpdzie bral pod uwagQwartoSi brutto
za poszczeg6lneprzedmioty zarr.6wtenia.
8. Warunkiprzetargu moLnaodebra6,po zloleniupisemnego wniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub ZamawiajqcvprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasip do dnia 30.11.2011r,
10. Miejsce reahzacjrumowy:
2 B AZA MATERIAI.OWO.TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzurq.
w:
11. Ofertp,w formie pisemnej,nale?yzNoLy1
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzurq,99-300Kutno
budynek nr 3, pok6 jnr 220 (kancelariataina)
do dnia 23.05.2011r.do godz.1200.
ofertqprzez 60 dni od terminu jej zNozenia.
bgdzie
12. Wykonawcazwiqzany
13. W przypadku, gdy w postgpowaniu zhohonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci Warunk|w
przetargu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiqqcy przeprowadzinegocjacje ziednym
Wykonawc4 w oparciu o treS6zNo2onejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
zl.
14. Kwota wadium 17"1,.310,00
jeden tysiqcy trzystadziesiEizN.otych
00/100).
(slownie:sto siedemdziesi4t
Wysoko56wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bwniesienia wadium
okreSlarozdziaNXl Warunk6wprz etargu.
15. Zamawiajqcyv,rymagalbqdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zfuezpieczeniawykonania
nmowy w wysokoSci 1 YowartoScibrutto zam6wrcnia.
16. Do uplywu terminu skladania ofertZamawiEqcy zaslrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6wprzetargu.
17. OsobyupowaZnionedo kontakt6w:
pplk Miroslaw MAJEWSKI - tel. +48 (24) 253-67-97wew. 430-320;
mjr Marcin FURMANCZyT - tel. +48 (24)253-67-9J wew.430-148.
18. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
19. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego'

D ata sporz1dzenraogloszenia: 1'9.04.20I lr'

