Znak spravlt 46/2BMT/20II

OGLOSZENIE
o postg)owaniuprowadzonymw trybie pnzetarguzgodniez Wytycznymi Ministra Obrony
Narodowej w sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sptzg! wojskowy, stanowigcychzalpcznikdo decyzji Nr 29lllVION Ministra Obrony
Narodowej z dnia26.07.2006r.@2. Urz. MON 22006r. Nr 14 poz.179ze zm.).
ZAMAWIAJACY:
2 BAZA MATERIAX,OWO.TECHII"ICZNA KUTNO
(ofi cj al na nazw a zamaw iaj qc eg o)

99-300Kutno, ul" Bohater6wWalk nad Bzurp
tel^Q4)253-67-97,faks (24) 2s4-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(adre s pocztowy, teI efon, falcs, e-mail)

Adres internetowy: www.2bmt sow.mil.pl
zapraszado skladania ofert na:

remont agregat6wrozruchowych
turbo-odrzutowychAI-9 i AI-9W
zamdwienia)
iii iira"" "iiii i""iepnedmiotu

Przedmiotem zam6wieniajest remont agregat6wrozruchowych turbo-odrzutowych AI-9 i AI-9W
wyszczeg6lnionych w zalqczniku nr 1 do Warunkdw przetargu.
Na wyremontowanewyroby Wykonawca winien udzieli6 gwarancji - nie mniej niz 400 odbior6w
powietrza;200 rozruch6w; 30 godzinzasilaniapr4dem (yrzy obciqzeniu3kV) lub 24 miesi4ce
liczqc od daty odbioru wyrobu.
Uwaga!
Zama,uiajqcyzastrzegasobieprm,uodo zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg6lnychczqici
zam6wi eni o, w pr zypadku ni ewystar czaj qcej w i eIkoSci i r odk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postgrowania:46l2BMTl20ll.

(

1. Podstaw4do ubiegania siE o udzielenie zam6wienia jest zNohenie
oferty w oparciu o.wymagania
okreSlonew Warunknchprzetargu.
2. PostEpowanieprowadzonebEdziew trybie pzetargu.
3. Warunki udzialuw postEpowaniu:
1) Wyko nawca (Iub Wykonawcy wys tpuj gcy wsp6 tn ie) zamierzaj gcy zloiry6 ofertg
zobowiuzany jestn pod rygorem nie prryjgcia oferty, pzedstawif Zamawiajpcemu,
nie p6Zniej niZ 6 dni prued terminem z\oienia ofert, aktualne informacje
(imigi nazwisko) dotyczgce czlonkdw organ6w zarzpdzajpcych i nadzorczych
Wykonawcy (lub Wykonawc6w wystgluj gcych wsp6lnie), a takLe pelnomocnik6w
lub prokurent6w, ktflrzy bgdp reprezentowali'Wykonawcgw postglowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiega6 siq Wykonawcy,ld6rzy;
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dzialalno5ci w zalcresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
. prowadzq zarej estrowan4dzial.alnoS(,gospodarczq
. posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencje w zakresieobjgtym zam6wieniem;
technicznym
oraz dysponuj4potencjatrem
i doSwiadczenie
b) posiadaj4niezbqdnqwiedzE
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
. posiadajqwdroZonesystemy zarzqdzaniajakoSciq spelniaj4cewymaganiS zryle

w AQAP serii2000lub PN EN ISO9001:2000;
o upowaznienie
producentalub uprawnionegozaldaduremontowegow
remontuurzqdzef'stanowi4cychprzedmiof zam6wienia;
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4.
5.

6.
7.

c) znajdujqsig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapev,rniajqcejwykonanie
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno6ci gospodarczej.
Zamawialqcy dokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialuw postgpowaniu
na podstawie zNohonychoSwiadczerii dokument6w zgodnie z formtil.q,,spelnia/ nie spelnia".
Zamawiajqcy dopuszczamozliwoS6 skladaniaofert czg6ciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia, kt6rych szczeg6lowy luqykazstanowi zalqczniknr 1 do Warunkdw przetargu.
Ilo 36przedmiot6w zarn6wienia:2.
Wykonawcamohe zloZy| oferty czE5ciowena jeden lub dwa przedmioty zam6wienia.
Zamawrajqcemuprzysluguje prawo dokonania odrEbnegorryyborunakahdy zprzedmiot6w
zan6wienia. Zamavmaj4cynie dopuszczasktradaniaofert wariantowych.
Zanawiajqcy dopuszczamozliwoS6powierzenia wykonania czESciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Krl.teria oceny oferty wr az ze znaczeniem poszczeg6lnych kryteri6w:

Cenaoferty (koszt)

8.
9.
10.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

wagakryterium : l00o/o

Zamawiajqcyprzy obliczaniutegokryteriumbqdziebral pod uwagQwartoSibrutto
przedmiotyzam6wienia.
za poszczeg6lne
po zloheniupisemnego
w siedzibie
wniosku,osobi5cie
WarunkiprzetargumoLnaodebraO,
Zamaviajqcegolub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazanywe wnioskuadres.
Termin realizacjiumowy ustalasiEdo dnia 30.11.2011r.
Miej scercalizaqi umowy:
JednostkaWojskowa 4223KRAKOW
Sklad Kutno
99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzurp
Ofertg,w formiepisemnej,nale?yzNoLylw:
2 BazieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzurp, 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelariatajna)
do dnia 20.07.2011r,godz.l2oo
Wykonawca zwuqzanybgdzie ofertqprzez60 dni od terminu jej zlo2enia.
jednaofertaodpowiadaj4ca
tre6ci
W przypadku,gdy w postgpowaniuzlohonazostanie
Warunkdwprzetargu,w celuustaleniapostanowieriumowy Zanawialqcyprzeprowadzi
oferty,na podstawieart.72
negocjacjez jednymWykonawc4w oparciuo treSdzLohonej
Kodeksuclrvilnego.
zl
Kwotawadium22.700,00
(slownie:dwadzieScia
zlotych00/100).
dwatysi4cesiedemset
przedmiotachzam6wieniai spos6bwniesieniawadium
WysokoS6wadiumw poszczeg6lnych
XI Warunkdwpr zetargu.
okreSlarozdziaN
Zamawiajqcywymagalb qdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesieniazabezpieczenia
wykonaniaumowy w wysokoSciI ohwartoScibrutto zam6wienia.
do kontakt6w:
OsobaupowaZniona
por. Piotr PIIDLIK - tel. (24)253-67-97wew. 430-294.
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolania

18.
t9. Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywil
LOW

ogloszenia: 22.06.20| | r.
D atasporzqdzenia
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