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OGLOSZENIE
o posttpowadu prolvadzonymw trybie przetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
zalacznikdo decyzjiNr 29I,MON Ministra Obrony Narodowej
spyzQtwojskowy,stanowi4cych
z dr.ia26.07.2006r.
@2.Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179zezm.).
ZAMAWIAJACY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA
(a|ictaItu w

KUTNO

a nn atr tatqe s o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk tradBzura
tet. Q4) 253-67-97,feks Q4) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow,mil.pl
(d.tes pouro*y, tetdan,Jaks,e-narl)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow,mil.pl
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(dok lutbrc o* reI d i epft erlrl iotu un dwietia,)

roku)
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Przedmiotem
zam6wieniajest
technicznych3rcdk6wmaterialowych(tdm)do samolot6wi Smiglowc6wr6znychtyp6w,
wyszczeg6lnionychw zalqcz knnr 7 do Warunkbwplzetargu.
Wykonawcawinien udzielidgwarancjidla wszystkichwlrob6w nie mniej niz 200 godzinpracy
co uplyniewczeSniej)
liczqcod datyodbioruwlrobu.
lub 24 miesi4ce(w zalezno5ci
DopuszczasiQdostawQwyrob6w wyprodukowanychw latachwczesniejszychw p.zypadkuwylob6w
kalendazow)rn.
ograaiczenia
w resursie
nieposiadaj4cych
na okresi na zasadachokejlonych
Pzedmiot zam6wieniawinien byd zakonserwowany
sig
imych metodochrony
Dopuszcza stosowanie
w normieobronnejNO-16-4800:2007.
oner6unorzgdn4lublepsz4ochrong
niz okre(lonew ww. normiepodwarurkiem,ze zapewniaj4
Uwaga!
zastrzegasobieprEeo da zmniejszeniailoici lub rezygnacjizposzczegiwch czQici
Zama\4)iaiqcy
zam6wienia,w przypadkunie ystarczajqcejwielkaici irodkdw finansowych.
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Nr referencyjnypostppowania:
zlozenieofeftyw oparciuo w)magania
zam6wieniajest
siQo udzielenie
do ubiegania
l. Podstawe
przetargu.
oke(lone w Warunkach
prowadzone
bQdzie
w tuybieprzetargu.
2. PostQpowanie
3 Warunkiudzialuw lostQpowaniu:
1) Wykonawca(tub Wykonawcywystepuj4cywsp6lnie)zamierzajacyzloiy6 olertQ
zobowi4zanyjest, pod rygoremnie pzyjqcia oferry,przedstawidZamawiaj{cemu,
nie p6rniej rlii 5 dni przed terminemzloienia ofert, aktualneinformacie
(imiq i nazwisko) dotycz4ceczlonkriw organfut zarz4dztj4cych i nadzorczych
WykonawcyQubWykonawc6wrrTsttpui4cychwsp6lnie),a takie pelnomocnik6w
lub prokurent6\y,kt6rzy bQd{reprezcntowaliWykonowcew posteporvaniu.
siQWykonawcy,kt6rzy:
mog4ubiegad
zam6wienia
2) O udzielenie
a) posiadajquprawnieniado wykon).waniadzialalnosciw zakesie objQtympze
zirm6wieni4a w szczeg6lt'to3ci:
gospodarcz4;
. prowadz4zarejesftowan4
dzialalnoS6
o posiadaj4koncesje,
zezwolenia
lub licencjew zakresieobjQtymzam
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wiedzgi doswiadczenieoraz dysponuj4 potencjalemtechnicznym
b) posiadaj4 niezbQdn4
a w szczeg6lnodci:
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
jakoSci4
. posiadaj4
wymaganiazawarto
syslenyzarz4dzalia
spelniajqce
wdrozoDe
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajduj4sig w sltuacji ekonomiczneji finansowejzapewniaj4cejwykonade zam6wienia
a w szczeg6lnosci:
. posiadaj4
cywilnejw zakesieprowadzonej
ubezpieczenie
od odpowiedzialno(ci
gospodarczej.
dzialalnodci
4. Zamawiaj4cydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialu w postcpowaniu
na podstawiezlozonycho3wiadczerii dokument6wzgodniez fomul4,,spelnia / nie spelnia".
o1'er1
czgsciowych
wedlugprzedmiot6w
dopuszcza
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5 . Zamawiaj4cy
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stanowi
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowy
81.
Ilo3dpzedmiot6wzam6wieniai
zlozy6
ofefiy
czQ6ciowe
najeden lub wigcej przedmiot6wzamowienia.
Wykonawcamoze
Zamawiaj4cemuprzyslugujeprawo dokonaniaodrqbnegowyboru na kazdyz przedmiot6w
zam6wienia.ZamawiajAcynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawiajqcydopuszczamo2liwo6i powierzenia\ilykonaniaczedcim1o$y pod*ykonawcom
(poddostawcom).
krteri6w:
7. Kr)teda ocenyoferty wraz ze znaczeriemposzczeg6lnych
wagakry4erium= 1007o
Cena oferty (koszt)
zamaw'\Eqcyprzy obliczaniutegok{'terium bQdziebml pod uwagQwarlosdh]]tto
zaposzczeg6heprzedmiotyza.m6wi€nia.
8 . Warunkiprzetqrgu moznaodebrat,po zlozeniupisemnegowniosku,osobisciew siedzibie
Zamawiaj4cegolub Zamawiaj4cyprzesleje na wskazanywe wnioskuadres.
9 . Temin rcalizacjiumowyustalasiQdo dnia 30.11.2011r'
I 0 . Miejscerealizaojiumowy:
2 BAZA MATERIALOWO-TECIINICZNA
99-300Kutno
ul, Bohater6wWalk nad Bzur4.
nale/)Tlozyiwl
12. Ofenq,\ lormiepisenrnej.
2 BazieMaterialowo-Technicznei
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
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nr 3. pok6jnr 220(kancelaria
budymek
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1 3 . Wykonawcazwi4zany
jedna
ofefta odpowiadaj4catreSciWat'unkbw
ztrozonazostanie
14. W przypadku,gdy w postQpowaniu
przetargu,w cel]Jlstalenia postanowiei umoW Zama\riaj4cyprzeprowadzinegocjacje z j ednym
Wykonawca w oparciuo tueii zlozonejofety, na podstawiea11.72 Kodeksuc1'wilnego.
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(slownie:sto dwadzieSciatrzy tysiQcesiedemsetosiemdziesi4tzlotych 00n 00)
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ol.JeilarozdzialXI l{arut*6w
wykonania
zabezpieczonia
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\
zam6wienia
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1 1 . Osobaupowazdonado kontal'16w:
mir Marcin FURMANCZYK - tel. Q4) 253-67-97wew.43O-148.
1 8 . Zamawiaj1cyzastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolaniaogloszenia.
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