Znak sprawy34/2BMT/201I

OGI-,OSZENIE
o postepowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
sprzgtwojskowyostanowi4cych
zal4cznikdo decyzjiNr 291/NIONMinistra Obrony Narodowej
z dnia26.07.2006r.
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179zezm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj ahn naa,rta zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. Q4)253-67-97,faks (24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.
mil.pl
(adres pocztowy, telefon, fal<s, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zaptaszado sktradaniaofert na: zakup przewod6w i technicznych Srodk6w materialowych (tSm)
do Smiglowc6w rilitnych typ6w

przedmiotem
j",r"d,,,{"{^{;,::#:;:;:;f;';H#:t?*i
zarn6wieni^
technicznych
srodk6w
materialowych
(t6m)do Smiglowc6w
r62nychtyp6wv'ryszczeg6lnionych
w zalqczniku
nr 1 do
Warunkiw przetargu.
Wykonawca winien udzielil gwarancji nie mniej ni|200 godzinpracylub 24 miesiqce, liczqc od daty
odbioru wyrobu (w zalehnoScico uplynie wczesniej).
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg6lnychczqici
zamdwienia, w przypadku ni ewystarczajqcej w ielkoSci Srodkowfinans owych.
Nr referencyjny postppowaniz: 34 I2BNIT /2011.
Podstaw4do ubieganiasig o udzielenie zam6wienia jest zlohenieoferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Wsrunkachprzetargu.
2. PostgpowanieprowadzonebEdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialuw postgpowaniu:
1) Wykonawca zamierzajqey z\oiry(,ofertp zobowiqzany jestopod rygorem nie przyjgcia
oferfy, przedstawi( Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej ni2 6 dni przed terminem zNoircniaoferto
aktualne informacje (imig i nazwisko) dofycz4ce czlonkrfw organ6w zarzqdzajqcych
inadzorczych Wykonawcy, atakie pelnomocnik6w lub prokurent6w, kt6rzy bgdq
reprezentowali Wykonawce w postgpowaniu.
2) O udzieleniezam6wieniamog4ubiegai sig Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadajquprawnieniado wykonywania dzialalno(ci w zakresieobjgtym przedmiotem
zam6wienia) a w szczeg6lnoSci:
. prowadzq zarej estrowan4 dzialalno(d gospodarczq
o posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjgtym zam6wieniem;
i doSwiadczenie
oraz dysponujqpotencjatrem
technicznym
b) posiadaj4niezbgdn4wiedzE
i osobami zdolnymi do wykonania zan6wienia, a w szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdrozonesystemy zaruqdzaniajakoSci4spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cejwykonanie
aw szczeg6lno3ci:
l.
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7.

posiadajqubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
cywilnejw zakresieprowadzonej
dziaLalno
Scigospodarczej.
ZamawiajqcydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialuw postgpowaniu
napodstawiezlohonycho5wiadczeri
i dokument6wzgodniezformulq,,spelnia/ nie spelnia".
Zamawiajqcydopuszcza
moZliwoSiskladaniaofert czgsciowychwedlugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6l.owy
w>kazstanowizalqczniknr1 do Warunk6w
przetargu.
IloSdprzedmiot6w
zam6wienia:
130.
Wykonawcamohe
zloZydoferty czgsciowenajedenlub wigcejprzedmiot6wzam6wienia.
Zamawiajqcemu
przyslugujeprawodokonaniaodrqbnego
wyboru nakuzdyzprzedmiot6w
zam6wienia. zamawiajqcynie dopuszczaskladania ofert wariantowych.
Zanawiajqcydopuszcza
mo2liwoS6powierzeniawykonaniaczgsciumowypodwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteriaocenyofertywrazze znaczeniernposzczeg6lnych
kryteri6w:
Cena oferty (koszt)

waga kryterium : 1,000%

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagQwarto6dbrutto
za poszczeg6lneprzedmioty zarn6wienia.
8. Ilarunhi przetargumoZna odebrai, po zNoheniupisemnego
wniosku, osobi6ciew siedzibie
zamawiajqcegolub zamawiajqcy przesleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin rcalizacji umowy ustala siE do dnia 30.11.2011r.
10. Miejsce realizacji umowy:
2 B AZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
12. Ofertp,w formie pisemnej, nale?yzloZyt w:
2 B azie Materialow o-T echnicznej
ul. Bohater6w WaIk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3opok6j nr 220 (kancelariatajna)
do dnia 22.04.2011r,godz. 11oo
13. Wykonawcazwiqzanybpdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jej zlozenia.
14. W przypadku,gdy w postgpowaniuzlo2onazostaniejednaoferta odpowiadaj4catresci Warunk6w
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiqqcy przeprowadzinegocjacje zjednym
Wykonawc4 w oparciu o treSdzlolonej oferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
15. Kwota wadium 7.300,00zl
(slownie: siedemtysiqcy trzy sta zlotych 00/ 100).
WysokoS6wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wienia i spos6bwniesienia wadium
okreSlarozdziaLXl Warunkowprz etargu.
16. ZamawiEqcy wymagalbgdzie,przedpodpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci | % wartoScibrutto zarnlwienia.

1 7 . OsobaupowaZniona
do kontakt6w:
mjr ZenonGRABOWSKI - tel. (24)253-67-97wew.430-317.
1 8 . Zarnawiajqcy
zastrzega
sobieprawodo zmiarrylub odwolaniaogloszenia.
19. Ogloszenienie stanowi oferty w rozvrngiry
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Datasporzqdzenia
ogloszenia: 05.04.20| Ir.
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