Zhak spnw 47/2BMT/20I I

OGLOSZENIE
prowadzoDym
o postQpowaniu
rv trybie przetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
w
sprawie
zasad
i
lrybu
zawieraniaum6w,kt6rych p(zedmioternjest uzbrojenie
Narodowej
lub sprzgtwojskorvy,stanolvi4cych
zal{cznikdo decyzjiNr 291IIION Ministra Obrony
Narodowejz dnia 26.07.2006r.
@2. Arz. MON z 2006r.Nr 14 poz.179ze zm.).
ZAMAWIAJACY:
2 BAZA MATERIALOWO-TECHNICZNA KUTNO
(ol cj d Itu w wa nM

! i dj aP s o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wwalk nad Bzura
ael.Q4) 253-67-97, I^ks Q4) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(odrespuztavy, tet{an, Jnk', e-mit)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladania
ofeil na:temont technicznychSrodk6wmaterialowych(tsm)
do samolot6wi (miglowc6wr62nychtyp6w
@oHanne ot N$eNe I tze.h'notu zoniwi 4i a)

Przedmioternzam6wieniajestremonttechnicznych6rodk6wmaterialowych(tim)do statk6w
powi€trznychw asodlanenciewyszczeg6lnionymw zal4cznikunr I do llatunkdw przetargu.
Na wyremontowanewlroby Wykonawcawinien udzieli6 gwalancjinie rnniej ni2 200 godzinpracy
lub 24 miesiaceliczac od daty odbioruwyrobu.
Uwaga!
czeici
sobieptawo do nlniejszenia iloici lub rezygnacjiz poszczeg6lnych
Zamav)iaiqcyza.strzega
irodk6w
zdn1ltie ia, v pvpadku ielrystcrczajqcejwielkolci
Jinansowych.
Nr referencyjny postgpowania:47l2BMT /2011.
zlozemeofertyw oparciuo wlmagania
zam6wieniajest
1. Podstawtdo ubieganiasiQo udzielenie
okeilone w Warunkachprzetargu.
2. PostQpowanie
Fowadzonebgdziew trybieprzetargu.
3. Warunki udzialu w postQpovuaniu:
wsp6lnie)zamierzaiecyzloiyd ofertQ
1) Wykonawca(lub WykonawcywystQPuj4cy
zobowiezanyjest, pod t'vgoremnie przyj€ciaoferty,przedstawi6Zamawiajqcemu,
nie p6iniej niz 6 dni plzed terminemzloienia ofert, aktualneinformacie
(imip i nazwisko)dotyczececzlonk6worgalniwz^rzqdz itcych i nadzorcrych
wsp6lnie),a takZepelnomocnik6w
Wykonawcy(lub Wykonawc6wwystQpdQcych
lub prokurent6w'kt6rzy bQd4reprezertowaliWykonawcew postQpowaniu.
sigWykonawcy,kt6rzy:
rnog4ubiega6
zam6wienia
2) O udzielenie
dzialalnoiciw zakresieobjatymprzedmiotem
do wykonywania
a) posiadaj4uprawnienia
zam6wieni4a w szczeg6lnoScil
. prowadz4zarejesfowar4
dzialalnoiigospodarczq;
. posiadaj4konoesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjQtya zam6wieniem;
oraz dysponuj4potencjalemtechniczrlm
i doSwiadczenie
b) posiadaj4niezbgdnewiedzQ

a w szczeg6lnoSci:
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
. posiadaj4wdrozonesyslemyzav4dzaniaiakosci4spelniaj4cewym
w AOAP serii20001ubPN EN ISO 9001:2000;
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4.
5.

6.
7.

wykonanie
i finansowejzapewniaj4cej
c) znajduj4siQw sytuacjiekonomicznej
a w szczeg6lnoici:
zam6wienia
. posiadajqubezpieozenieod
odpowiedzialno6ci
cywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalno(cigospodarczej.
Zamawiajqcydokonaocenyspelnianiaprzez Wykonawc6wwarunk6wudziafuw postQpowadu
zgodriez fornule,,spelDia
/ nie spelnia"
i dokument6w
napodstawie
zlozonychoSwiadczei
wedlugpzedmiot6w
mozliwoS6
skladania
ofertczpSciowych
Zamawiaj4cy
dopuszcza
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stanowizal4czniknr 1 do lfarunkdw przetalgu.
przedmiotdw
56.
11056
zam6wienia:
zam6wienia.
najedenlub wigcejprzedmiot6w
wykolawca mozezlozyi ofeftyczQsciowe
pzedmiotdw
prawo
na
kaz
dy
z
przysluguje
dokonania
odrQbnego
wyboru
Zamawiaj4cemu
ofertwa antowych.
Zamawiajqcy
nie dopuszcza
skladania
zam6wienia.
powierzenia
czq6ciumowy podwykonawcom
mo21iwo6i
wykonania
dopuszcza
Zamawiaj4cy
(poddostawcon).
kry4eri6w:
Kryteda ocenyofefiy wtM ze znaczeniemposzczeg6lnych
Cena oferty (koszt)

8.
9.
10.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
1E.
t9.

wagak''terium = 100Yo

Zamawiajqcyptzy obliczaniutegokq4edum bEdziebral pod uwagQwartosi brutto
zaposzczeg6Ine pnedrnioty zam6wienia.
Wanmlciplzetargu moznaodeblae,po zlozeniupisemnegowniosku,osobiSciew siedzibie
lnb Zamawiaj4cyprze6leje na wskazanywe wniosku adres
ZunawiaJ1cego
TerDri[realizaoiiurrolvyustalasiQdo dnia 30.11.2011r.
Miejscerealizacjiunowy:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzura.
OferlQ,w formiepisemnej,nalezyzlozy6w:
2 BazieMaterialowo-Technicznei
ul. Bohater6wWalk tradBzur4, 99-300Kuho
tajna)
nr 3, pokdjnr 220(kancelaria
budy'nek
lr. godz.I l'"
do dnia26.07.201
Wykonawcazwi4zanybgdzieofert4przez60 dni od terminujq zloitenia.
jednaofeftaodpowiadaj4ca
tresci
zostanie
z-lozona
W przypadku.gdyw poslgpowaniu
pEeprowadzi
Warunkdwprzetargu,w celu ustaleniapostanowiefumowy Zamawiajqcy
art 72
zjednymWykonawc4w oparciuo treSizlo2onejoferty,na podstawie
negocjacje
Kodeksucyrvilnego.
zl
Kwotawadium276.090,00
zlotych00/100).
szesdtysiQcydziewiQddziesi4t
(slownie:dwiesciesiedemdziesi4t
i spos6b$niesieniawadium
pzedmiolachzam6wienia
wadiumw poszczeg6lnych
WysokoS6
okreila rozdzialXI Warunkiwprzetargu
zabezpieczenia
umowy,wniesienia
ulmagal bgdzie,przedpodpisaniem
ZamawiajAcy
o/o
zom6\tienia.
bnrtto
I
waftosci
wykolalia ultowy w wysokosci
do kontakt6w:
Osobaupowazniona
mjr Marcin FURMAN CZYK - tel.
Zamawrajqcyzastzegasobiepruwo
nieslano$iolcnlu rozuEieniu
Oglos/enie
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Datr sporzqdzeniaogloszenia:

