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MODYFIKACJA OGI,OSZENIA
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
o postQpowaniu
jest uzbrojenie
Narodowejw spiawiezasadi trybutawierania um6w,ktrirych przedmiotem
Ministra obrony
lub sprzptwoiskowy,stanowi4cychzal4cznikdo decyzjiNr 291/MON
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz' 179ze zm;'
Narodowej, aria 26.07.2b06r.
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Adres

faks +48 (24) 254-93-65
tel. +48 (24) 253-67-97,
mil' PI
zamowienia.2bmt@sow'

i;; ;':;:;;;;;;;; ; ;i:; f;;'';-;;';;;
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internetowy: www.2bmt'sow'mil'pl

powietrznych zapraszadoskladaniaofert na: rembnt agregat6w do statk6w
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(dokladne okreSlenie 1

Przedmiotem zam6wieniaj est remont agregat6wd
v,ryszczeg6lnionymw za\qcznrkunr la do Warunk'
Wykonawca winien udzieli6 gwarancji qie mrriej,n
odbioruwyrobu.
czqicizam1wienia'
ici lub rezygnacjiz poszczeg1lnych
'owYch'

jest z-LoZenie
oferty w oparciu o wymagania
1. podstaw4do ubiegania siq o udzie lenie zam6wienia
okreslonew Warunkach'P;rzetargu;
przetargu'
2. Postqpowanieprowadzone.bqdzie w trybie
3' warunki udzialu w postqpowamu:
cy wsp6lnie) zamier zai*cy zloiLy('ofertq
Zamawiaj qcemu'
f .iu of.tty, przedstawi('
Zeniaoferi, at<touttteinformacje (imig i nazwisko)
:Ychi nadzorczYch WlkonawcY
rie),a takhepelnomocnik6w lub prokurent6w'
w PostgPowaniu'
WYkonawcY'kt6tzY:
dzialalnolci w zakresieobjqtym przedmiotem

c)

156gosPodarcz6;
c licencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
'.enieot az dy sponuj 4 p otencjalem technicznym
5wienia.a w szczeg6lnoSci:
jakosci4 spelniaj4cewymaganiazawarte
o posiadaj4wdrozonesystemyzarzqdzania
* AaAP terii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
zapewniai4cejwykonanie zam6wienia
znqduiqsiq w sytuacji ekonom iczneii finansowej
aw szczeg6lnoSci:

1
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ZnaksPrawY
cywilnej w zakresieprowadzonej
od odpowiedzialnoSci
. posiadajEubezpreczenie
dzialalnoScigosPodarczej.
w postqpowaruu
+ . Zamawiajqcydokona oceny spetrnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu
i
oSwiadczerii dtkument6w zgodnie zformtslq,,spetnia nie spelnia"'
na podstawie zNo1onyctr
5 . Zamawiajqcy dopuszczamozliwoSi skladaniaofert czEsciowychwedlug przedmiotow
nr 1a do Warunk'w przetargu'
zam6wienia,t tOiych szczegolowywyl<azstanowi zaNqcznik
IloS6przedmiot6w zam6wienia21.
zam6wienia'
Wykonawcamoke zlohycoferty czqsciowena jeden lub wiqcej przedmiotow
zprzedmrot6w
Zamawtajqcemuprzysluguje piawo-dokonaniaodrqbnegowyboru nakaady
zam6wienia. Zamawiai4cynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych'
podwykonawcom
6 . ZamawiajqcydopuszczamoZliwoS6powierzeniawykonaniaczESciumowy
(poddostawcom).
t . t<ryeri a oceny ofert wr az ze znaczenremposzczegolnych kr1'teri6w:
cenaoferfy(koszt)wagakryterium:|00o/:.
wartoSdbrutto
Zamawrajqcyprzy obliczaniutego kryterium bgdzie bral pod uwagQ
za poszczeg6lne przedmioty zamowrcnia'
wniosku, osobiSciew siedzibie
po zloZeniupisemnego
8. Warunkiprzetargu mo1naodebra6,
wniosku adres.
zamawiqqcego iub zamawiajqcv przesleje na wskazany we
g. Termin ,Litiri"lrumowy ustalasiq do dnia 30.11.20'.1.1r.
10.Miejsce reahzacirumowy:
2 B A Z A MATERIAI, OWO-TECHNI CZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4'
11. Ofertq,w formie pisemnej,nale?yz\oZy( w:
2 B azieMate rialow o-T echnicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4, 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6i nr 220 (kancelariatajna)
f r' do godz' L200'
do dnia 20.OO.ZOf

14.Kwota wadium 67.790,00zl'
zlotych 00/100)'
siedemtysigcy siedemsetdziewtgcdziesi4t
(slownie:szes6dziesi4t
zamowienia i spos6bwniesienia wadium
wysokosc wadium w poszczeg6lnychprzedmiotach
!
okreslatozdziil'Xl Warunk6wprzetargu'
1 .: -^^:^ -,^,1,^-.
umowy, wniesienia zabezpieczeniawykonanta
bqdzie,przedlodpisaniem
wymagat
Zamawiaiqcy
15.
ol' wartoScibruttozam6wienia'
umowy w wysoi<oS t
1 : - - --^--.^r^ -*i.-r, t,,h n^*rnlan'
"i
zastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolanta
16. Do uplywu terminu skladania ofetl-zamawiajqcy
1 n
l t ,

Warunk6wPrzetargu.
Osobaupowaznionado kontakt6w:

- tel'+48(?4)2?3,.61;21,::lillli:'
FuRMANczvr
mjrMarcin
ogloszenia.

sobieprawodo zmianylub odwolania
B.;;^;;":i"i,^rrrzega
Kodeksu cywr[nego'
t 9 . Ogloszenienie stanoivioferly w rozumieniuart. 66
tl

TROJSZCZAK

08'06' 20 11r'
D atasp orzqdzeniamodyfikacj i ogloszenia:
strona.2z 2

