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OGI-,OSZENIE
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasad,
i trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzptwojskowy,stanowi4cychzal4cznik
do decyzjiNr 291/NIONMinistra Obrony
Narodowej2dnia26.07.2006r.(Dz.
Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.l79 zezm.).
ZAMAWIAJACY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazwa zamav i aj qceg o)

99-300Kutno, uI. Bohater6w Walk nad Bzur4
tel. +48 (24) 253-67-97,faks +48 (24) 254-93-65
zam owi enia.2bmt@sow.mil. p I
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mai l)

Adres internetowy: www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladaniaofert na: remont agregat6w do statk6w powietrznych
w asortymenciewyszczeg6lnionymw zalqcznikunr 1 do Warunk6wprzetargu

przedmiote
jest,"
m zam6wienia

asortymencie

"rir":;i:;::{;:;"i::i:{#:;:;:#r!"znychw
Wyszczeg6lnionymw zaNqcznikunr
1 do Warunkdwprzetargz. Na wyremontowanewyroby
Wykonawca winien udzielil gwarancji nie mniej niz200 godzinpracy lub 24 miesi4celiczqc od daty
odbioru wyrobu.
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszenia
iloici lub rezygnacjiz poszczeg1lnych
czqicizamfwienia,
w pr zypadkuni ewystarczajqcej wi eIkoi ci 3r odk6wfin ansowych.
Nr referencyjny postgpowa nia: 43 I2BN4Tl20ll.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zam6wieniajest z-Lohenie
oferty w oparciu o wymagania
okre3lonew Warunkachprzetargu.
2. PostgpowanieprowadzonebEdziew trybie przettrgu.
a
J.
Warunki udzialu w postgpowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystppuj4cy wsp6lnie) zamierzajqcy zloiLy(,ofertp
zobowi4zanyjest, pod rygorem nie przyjgcia oferty, przedstawi( Zamrwiaj4cemu,
nie priZniej niL 6 dni przed.terminem zloLeniaofert, aktualne informacje (imig i nazwisko)
dotycz4ce czlonk6w organr6wz^rz4dzaiqcych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie), a takLe pelnomocnikr6wlub prokurent6w,
ktSrzy bgd4 reprezentowali Wykonawcg w postppowaniu.
2) O udzielenie zarnowieniamog4ubiega6 siq Wykonawcy,ktorzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dziaNalnoSci
w zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
. pro wadzq zarejestrowane dzialalnoS6 gospodarcz6
o posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjqtym zam6wieniem;
b) posiadaj4niezbEdnqwiedzg
i doSwiadczenre
oraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zam6wrcnra,aw szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdrozonesystemyzarzqdzania
jakoSci4spelniaj4cewymaganiazawarte

w AQAP serii2000lub PN EN ISO9001:2000;
c) znqdujqsiqw sytuacjiekonomiczneji finansowejzapewniajqcej
wykonan{r.eii'i
aw szczegolnoscl:
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qubezpteczenie
posiadaj
od odpowiedzialnoSci
cywilnej* r o1:::"'o#Y:;K#"0"

dzialalno (ci gospodarczej.
4. Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunkow udzialu w postqpowaniu
na podstawrezloAonych o6wiadczerii dokument6w zgodnie zformulq,,spelnia / nie spelnia".
5. Zamawiajqcy doplszcza mozliwoS6 skladaniaofert czEsciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia, kt6rych szczeg6lowy Wkaz stanowi zalqcznlknr 1 do Warunkdw przetargu.
IloSdprzedmiot6w zam6wienia21,
WykonawcamohezloLyc oferty czESciowe
na jeden lub wiEcejprzedmiot6wzam6wienia.
Zamawialqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakaZdy zprzedmiot6w
zam6wienia. Zamawial4cy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
6. Zamawiqqcy dopuszczamozliwoS6 powierzeniawykonania czEici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
7. Krfieria oceny ofeft vtraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkrl.teri6w:
cena oferty (koszt)
waga kryterium: 100 o .
Zarnawiqqcy przy obliczaniu tego krl.terium bEdziebral pod uwagq wartoS6brutto
za p oszczeg6lne przedmioty zam6wienia.
8. Warunkiprzetargu molna odebrai, po zl.oheniupisemnego
wniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiqqcego lub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin reahzacjrumowy ustalasip do dnia 30.11.2011r.
10.Miejsce realizacjiumowy:
2 B AZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
11. OfertE,w formie pisemnej,nale?yzloLyt w:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4, 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelariatajna)
do dnia 20.06.2011r.do godz. 120u.
12. Wykonawca zwiqzany bgdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jej zloLenra.
zostaniejedna oferta odpowiadaj4catreSciWarunkdw
13. W przypadku,gdy w postEpowaniuzLohona
przetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcy przeprowadzinegocjacjez jednym
Wykonawc4 w oparciu o tre56 zlohonejoferty, na podstawre art.72 Kodeksu cywilnego.
14. Kwota wadium 67.790,,00zl.
(slownie:sze$6dziesi4t
siedemtysiqcy siedemsetdziewiEcdziesiqtzlotych 00/i00).
WysokoSi wadium w poszazeg6lnychprzedmiotachzamowieniai spos6bwniesienia wadium
okreSlarozdzial XI Warunk1wprz etargu.
wykonania
15. Za;mawiqqcywymagatbpdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesieniazabezpieczenia
umowy w wysokoSci | %owartoScibrutto zam6wrenra.
16. Do uplywu terminu skladania ofertZanawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunkdwprzetargu.
17. OsobaupowaZnionado kontakt6w:
mjr Marcin FURMANCZyK - tel. +48 (24)253-67-97wew.430-148.
18. Zamawiqqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenra.
19. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksucywilnego.

19.05.201k.
ogloszenra'.
Datasporz4dzenia

