Znaksprawy32/2BMT/201I

OGI,OSZENIE
o postppowaniuprowadzonymw trybie przet^rguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,ktrfrychprzedmiotemjest uzbrojenielub
do decyzjiNr 291IMONMinistra Obrony Narodowej
sprzgtwojskowy,stanowi4cychzal4cznik
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
z dnia 26.07.2006r.
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI-OWO-TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj a lna nazwa zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6w Walk nad Bzurq
tel. (24)253-67-97,faks (24) 254-93-65
zam owien ia.2bmt@sow.mil. p I
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszadoskladaniaofert na: zakup ogumienia lotniczego.

przedmiotem
jest,^o#"{:#;::{r{;::#:;:':ff#'#?^otniczego pochodzqceso
zam6wienia
z produkcji roku 20l l,wyszczeg6lnionego w zalqcznikunr 1 do Warunk1wprzetargu.
Na dostarczoneprzedmioty zam6wieniaWykonawca winien udzielii gwarancji nie mniej
niz200 godzinpracy lub 24 miesi4ce licz4c od daty odbioru wyrobu oraz zapewnidcalkowity okres
eksploatacji10 lat.
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczegdlnychczqici
zamdwi eni a, w pr zypqdku ni ewystar czaj qcej w i elkoi ci i r odk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postppowania:32/2BMT/20 11.
1. Podstaw4do ubiegania sig o udzielenie zam6wieniajest zlohenieoferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. PostEpowanieprowadzonebEdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postqpowaniu:
1) Wykonawcnztmierzaj4cy zNoLy(ofertp zobowi4zanyjest, pod rygorem nie przyjgcia
oferty, przedstawi( Zamawiaj4cemu, nie p6fniej niL 6 dni przed terminem zloLeniaofert,
aktualne informacje (imip i nanvisko) dofycz4ce czlonkriw organ6w zarz4dzai4cych
inadzorczych Wykonawcy, atakile pelnomocnik6w lub prokurent6w' kt6rzy bpd4
reprezentowali Wykonawc€ w postppowaniu.
2) O udzieleniezam6wienia mogqubiegad siEWykonawcy,kt6tzy:
w zakresieobjgtym przedmiotem
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dziaNalno1ci
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
. prowadzq zarej estrowanqdziaNalno
Sf gospodarczq
o posiadaj4koncesje,zezwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
oraz dysponujqpotencjalemtechnicznym
i doSwiadczenie
posiadaj4niezbEdn4wiedzp
b)
i osobami zdolnlnni do wykonaniazamSwienia, aw szczeg6InoSci:
. posiadaj4 wdrozone systemy zarzqdzaniajakoSci4spelniaj4ce wy
ffrl'
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
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Znaksprnvy32/2BMT/201
wykonanie zam6wienia
c) znqdujqsiE w sytuacji ekonomiczneji finansowej zapev,miajqcej
aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnoScigospodarczej
.
4. Zamawialqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postgpowaniu
na podstawie z\ohonych oSwiadczerii dokument6w zgodniez formuNq,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zamawiqqcy dopuszczamo2liwoS6skladaniaofert czESciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowyWkaz stanowi zaLqczniknr 1 do Warunk6wprzetargu.
IloSd przedmiot6w zam6w ienia 2.
WykonawcamoLe ztotyt oferty czgsciowena jeden lub dwa przedmioty zam6wrenta.
Zanawiajqcemu przysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakahdy zprzedmiot6w
zam6wieni a. Zanawiaj4cy nie dopuszczaskladania ofert wariantowych.
6. Zanawialqcy dopuszczamoZliwoSi powierzeniawykonania czqSciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteria oceny ofert wr az ze znaczeniemposzczeg6lnychkr1'teri6w:
waga kryterium :100 "/o.
cenaoferty (koszt)
Zarnawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bEdziebral pod uwagQwartoS6brutto przedmiotu
zan6vienia.
8. WarunkiprzetargumoZnaodebra6,po zLoleniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub ZarnawiajqcvprzeSleje na wskazany we wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasiEdo dnia 30.11.2011r.
10. Miejsce realizacji umowy:
2 B AZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
Walk nad Bzur4.
Bohater6w
ul.
12. Ofertp,w formie pisemnej,nale?yzloZydw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4' 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6i nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia tS.Ol.ZOtfr. do godz. L200.
13. Wykonawcazwiqzany bEdzie ofertqprzez6D dni od terminu jej zlo?enia.
14. W przypadku,gdy w postgpowanitzloaonazostanie jedna oferta odpowiadaj4catreSci Warunkdw
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zarnawiajqcyprzeprowadzi negocjaqe z jednym
Wykonawc4 w oparciu o treS6zlohonejoferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
15.Kwota wadium 1.220,00zL
(slownie: j edentysiqc dwieSciedwadzie3cia zNotych 00/ 100)
WysokoS6wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wienia i spos6bwniesienia wadium
okreSlapkt XI Warunk6wprzetargu.
16. Zamawiajqcywymagal bEdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoScrI o/owartoScibrutto zarrt6wienra.
17.Do uplywu terminu skladania ofertZamawrajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6wprzetargu.
18. OsobaupowaZnionado kontakt6w:

wew.430-317.
mjr ZenonGRABOWSKI- tel (24)253-67-97

t9.
20.Ogloszenienie stanowi oferty w

Kodeksu

TROJSZCZAK

ogloszenia 04.04.20I
Datasporz4dzenia
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