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OGI-,OSZENIE
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
o postQpowaniu
zasadi trybu zawieraniaum6wokt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
w
sprawie
Narodowej
do decyzjiNr 291lMONMinistra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cychzaNqcznik
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
Narodowejz dnia26.07.2006r.
zAMAWIAJ{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECIINICZNA KUTNO
(oficjalrw nazwa zamawiajqcego)

99-300Kutnoo ul. Bohaterrfw Walk nad Bzurq
tel. Q4) 253-67-97,faks Q4) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.p I
(adres pocztowy, telefon, fala, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: dostawg akumulator6w lotniczych.
(dohladne oloeilenie przedmiotu zam|wienia)

Przedmiotemzam6wieniajest dostawafabrycznie nowych akumulator6w lotniczych pochodz4cych
nr I i nr Ia do Warunkdw
wyszczeg6lnionychwzaLqcznikach
z produkcji bieaqcejtJ.201012011r.,
przetargu. Zamawialqcydopuszczadostawqakumulator6w wyprodukowanych w latach
wczeSniejszychw przypadkuwyrob6w nie posiadaj4cychograniczeniaw resursiekalendarzowym.
Na dostarczoneprzedmioty zam6wienia (1+3) Wykonawca winien udzielil gwarancji zgodnejz
jednak nie mniejszejniL12 miesiqcyliczqc od daty odbioruwyrobu.
gwarancj4producenta,
PonadtoWykonawca winien zapewnif:
nie mniej niz 15 miesigcy minimalnego okresu eksploatacjiakumulator6w na statku
powietrznym;
nie mniej niz3Iataminimalnego okresu przechowywaniaakumulator6w w magazynach;
brak ograniczeniaw eksploatacjina statkachpowietrznych pod dzialaniemprzecrqLei
pionowych i poziomych;
minimaln4 iloS6ogniw (akumulator6w) zapasowychw iloSci 2 sztttk- dotyczy kddej sztuki
akumulatora.Przedmiotoweogniwa winny bycto2sarnez oferowanym akumulatorem.
Zamawizj4cy nie dopuszczainnych fypriw akumulator6w ni2 okreSlonew Warunkuch
przetargu.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczegflnych czqSci
zam6wi eni a, w p r zypadku ni ewystar czaiqcej w i elko3ci i r odk6wfi nansowy ch.
Nr referencyjny postgpowania: 3l / 2BMT/20 11.
1. Podstaw4do ubieganiasig o udzielenie zam6wieniajest zloLenie oferty w oparciu o wymagania
okreslonew Warunkachprzetargu.
2. Postgpowanieprowadzonebgdziew trybie przetargu.
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3. Warunki udziaLuw postepowaniu:
ofertg
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystepuj4cy wsp6lnie) zamierzajqcy zNoLy(,
zobowi4zanyjestopod rygorem nie prryjgcia oferfy, przedstawi(.Zamawiaj4cemu,
nie p6fniej niZ 6 dni przed terminem z\oilenia ofert, aktualne informacje (imig
i nazwisko) dotyczqce czlonk6w organtfw zarz1dzaj1cych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystgpujqcych wsprflnie)oa taki,e pelnomocnik6w lub prokurent6w,
kt6rzy bpd4 reprezentowali Wykonawcg w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegai sig Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnieniado wykonywania dzialalnoSciw zakresieobjgtym przedmiotem
zam6wienia) a w szczeg6lnoSci:
o prowadzq zarej estrowane dziaLalnoif gospodarcz6
o posiadaj4koncesje,zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
technicznym
i do6wiadczenieoraz dysponujqpotencjalem
b) posiadaj4niezbqdn4wiedzg
i osobamizdolnymi do wykonaniazam6wienia,aw szczeg6lno6ci:
jakoSci4spelniaj4cewymaganiazawarte
o posiadaj4wdroZonesystemyzarzqdzania
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcejwykonanie
:
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
. posiadajqvbezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dziaLalnoSci gospodarczej.
4. Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udziaNuw postEpowaniu
oSwiadczerii dokument6w zgodnie z formtil.q,,spelnia/ nie spelnia".
na podstawie zNoaonych
5. ZarnawiajqcydopuszczamozliwoS6 skladaniaofert czpSciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stanowi4 zalqczniki nr 1 i nr Ia do Warunk6w
przetargu.
Ilo56 przedmiot6w zam6wienia 3:
przedmiot zam6wienia L - akumulatorlotniczy 20KSX20Plub 15SCS45Bw ilo6ci 10 szt.;
przedmiot zam6wienia2 - akumulatorlotntczy 20KSX25Plub 20NKBN25U3 w iloSci 10 szt.;
przedmiot zam6wienia3 - akumulator lotniczy SAFT 26108-7 w iloSci 4 szt.
Wykonawc amo2e zLoLyCoferty czgsciowena jeden lub dwa przedmioty zam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrgbnegowyboru nakuzdy zprzedmiot6w
zam6wienia. Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiajqcy doplszczamozliwo66 powierzenia wykonaniaczglci umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
kryteri6w:
7. Kryteria oceny ofertwraz ze znaczenremposzczeg6lnych
wagakryterium :100 oh.
cena oferty (koszt)
8. Zartawiajqcy wybierze ofertE,kt6ra w kryterium cena- 100% uzyskalanajwigksz4liczbe
punkt6w, tj.:
przedmiot zam6wienia 1i2 - Zamawialqcyprzy obliczaniutego kryterium bEdziebral pod
uwage cenqza 1 fieden) miesi4c uzytkowania (resursutechnicznego);
przedmiot zam6wienia 3 - Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bqdzie bral pod
uwagQwartoS6brutto przedmiotu zam6wrcnra.
po z\oLenivpisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
8. Warunkiprzetargu mohnaodebrad,
Zamawiajqcegolub Zamawialqcyprze(ileje nawskazany we wniosku adres'
9. Termin realizacjiumowy ustalasig do dnia 30.09.2011r.
10.Miejsce realizacjiumowy:
2 B AZA MATERIAI-OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur1.
11. Ofertg,w formie pisemnej,nale?yzloLy1w:
2 B azie Materialowo-Technicznej
ul. Bohatert6wWalk nad Bzurq, 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaril tajna)
do dnia 05.05.2011r.do godz. 1000.
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12. Wykonawcazwiq7any bqdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jej zNolenia.
13. W przypadku,gdy w postgpowaniuzNolonazostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSci
Warunk6wprzetargu, w celu ustaleniapostanowief umor,yyZamawiajqcy przeprowadzi
negocjacjez jednym Wykonawc4 w oparciu o tre6i zNohonejoferty, na podstawie art.72
Kodeksu cywilnego.
14. Kwota wadium 6.700,00zl.
(slownie: szeS6tysigcy siedemsetzlotych 00/I 00).
WysokoSi wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wienia i spos6bwniesienia wadium
okreSlapkt XI Warunk6wprzetargu.
15. Zamawiajqcywymagal bgdzie,przed podpisaniemumowy, wniesienia zfuezpieczenia
wykonania umowy w wysokoSci I o/owartoScibrutto zan6wtenia.
16. Do uplywu terminu sktradaniaofertZamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub
odwolania Warunkfw prz etargu.
17. OsobaupowaZnionado kontakt6w:
kpt. Jacek GAJEWSKI - tel. QQ 253-67-97wew. 430-212.
18. Zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
19. Ogloszenienie stanowioferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.
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