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OGI-OSZE|IIE
prowadzonymw trybie przetarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w' kt6rych przedmiotemJestuzbrojenie
zalAcznikdo decyziiNr 291MON Ministra Obrony
lub sprzQtwojskowy'stanowiecych
(Dz.Urz.ll{ON z 2006r.Nr 14poz.179ze zm.).
Narodowejz dnia 26.07.2006r.

2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(ol.t aItu tu

a,M a, ni 4@so)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
ter. Q4\ 253-67-97, faks Q4) 254-93-6s
zamowienia.2bmt@sow.mil.pl
(adrt! pacztaw, t teJon,Ju16,e tuit)

Adresinternetowyiwww.2bmt'sow.mil'pl
Srodk6wmaterialowych(tsm)
ofertna:remont technicztrych
zaprasza
do skladania
do samolot6wMic - 29
(ttok totut otu eit enteP zel hnot4 un dwi%iu)

Przedmioternzam6wieniajesLzakupfabrycznienowychprzewod6wi technicznychSrodk6w
materialowych(t(m) do sanolot6w r6znychtyp6w uyszczeg6lnionychw zalAcznikunr 1
do Warunkowpoetargu.
Wykonawcawinien udzieli6 gwarancjinie mniej niz 200 godzinpracy lub 24 miesi4ce'licz4c
od daty odbioruwlTobu (w zale2no(cico uplynie wczeSniej).
Uwaga!
Zamiwiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacjizposzczeg'lnychczqici
zam6rienia, w przlpadbu nievystarczajqcei wielkalci itoddtv Jinansowych.
4EI2BMT/2011.
Nr referencyjnyposteporvania:
jest zlozenieofertyw oparciuo wymagania
za.m6wienia
do ubiegadasiqo udzielenie
1. Podstaw4
oktellore w Warunkachphetargu.
prowadzone
bQdziew tybie przetargu'
PostQpowanie
2.
3. Warunkiudzialu w postQpowaniu:
1) Wykonawcsoub WykonawcywystepujAcywsp6lnie)ztmierzai4cyzloiyd ofertQ
zobowiqzanyjest, pod rygoremnie przyj€ciaoferty,przedstawi6Zamawiaiacemu'
nie p6Zniejnii 6 dni przed terminemzloienia ofert, aktualneinformacie
(imit i nazwisko)dotycz{ceczlonk6worgan6wzarz{dzsjAcychi nadzorczych
'iVykonawcy(lub Wykonawc6wwystQpui{cychssp6lnie),a takie pelnomocnik6w
lub prokurent6w'kt6rzy bQdareprezentowaliWykonarvcew postepowaniu'
mo84ubiegadsiPWykonawcy,kt6rzy:
zamdwienia
2) o udzielenie
a) posiadaj4uprawnieniado wykonywaniadzialalno6ciw zakresieobjQtyn Przedmiotem
a w szczegolnoscil
zam6wienia,
. prowadzezarejestowanadzialalno(6gospodarcz4;
lub licencjew zakesieobjQtymzam6$'lenem;
. posiadaj4
zezwolenia
koncesje,
tec$ffi
b) posiadaianiezbedn4wiedzgi do{wiadczenieorazdysponuj4potenc.jalem
a w szczeg6lnosci:
i osobamizdolnyni do wykonaniazam6wienia,
fo
j
. posiadaj4 wdro2onesystemyzarz4dzaniaakoSci4spelniaj4ce
IS za\{a-r3e
'J.
w AQAP serii2000lubPN EN ISO 9001:20001
^q

"."'d

\av,,e
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c) znajdujqsiq w q'tuacji ekonomiczneji finansowejzapewniaj4cejwykonanie
a w szczeg6lno6cl:
zam6wienia
cywilnejw zakesieprowadzonej
. posiadajQubezpieczenie
od odpowiedzialnosci
gospodarczej.
dzialalnodci
4. Zamawiaj4cydokonaocenyspelnianiapzez Wykonawc6wwalunk6w udzialu w postQpowau
na podstawieztozonychoswiadczefi dokument6wzgodniez formul4,,spelnia/ nie spelnia"'
5. Zamawiajqcydopuszczamozliwodi skladaniaofert cz€(ciowychwedlugp'zedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowywykaz stalowi zalaczniknr 1 do ll/atunk6wprzetatgu'
67
zam6wienia:
lloddorzedmiot6w
zam6wienia'
najedenlub wigcejprzedmiot6w
mozezlozyi ofelty czqsciowe
Wykonawca
z
na
kazdy
wyborlr
Fzedmiot6w
Zimawiajqcem,tptzysluguje prawo dokonaniaodrQbnego
wadanlowych
ofert
skladania
nie
dopuszcza
zam6wienia.ZamawiajAcy
umowypodwykonawcom
wykonaniaczEgoi
mozliwoii powierzenia
dopuszcza
6. Zamawiaj4cy
C)oddostawcom).
k]4eri6w:
7. KryJeriaocenyoferly wtz ze zlTaczeliemposzczeg6lnyoh
Cena oferty (koszt)

8.
9,
10.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

wagakryterium :1007o

Zamawiajqcyprzy obliczaniutego kryterium bqdziebral pod uwagQwadosi brutto
przedmiolyzam6wlenla.
z poszczeg6)r,e
Wirunkt pizetargu mozta odebra6,po zlozeniupiscmnegowniosku,osobiicie w siedzibie
przeSleje na wskazanywe wniosku adres
Zanawiaiqce1ol.tb Znn:rawiaj4cy
Terminrealizaciiumowyustalasi€do dnia 30.11.2011rMiejscerealizacjiumowy:
2 BAZA MATERIAI-OWO-TECIINICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk tradBzur4'
Oforta,w fomie pisemnej,nalezyzlozyi w:
2 BezieMatel ialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk tradBzura, 99-300Kutno
tajna)
budlrek trr 3. pok6inr 220(kancelaria
godz.
|
1""
|
r,
do dnia27.07.201
ofefi4 przez60 dni od teminu Jeizlozenta
bQdzie
zwiqzary
Wykonawca
tegci
jednaofefiaodpowiadaj4ca
zlozonazostanie
gdyw postgpowaniu
W przypadku,
przeprowadzi
Witoii6* prrinrgu, w ceiu ustaleniapostanowieilumowy Zamawiaj4cy
i jednym Wykonawc6 w oparciuo tesi zlozonejoferty, na podstawieart 72
negoc.lacje
Kodeksuc1'wilnego.
zl
Kwotawadium160.300,00
(slownie:sto szesidziesi4ttysiQcytrzystazlotych 00/100)
wadium
i spos6bwniesienia
przedmiotach
zam6wienia
Wysoko(6wadiumw poszczeg6lnych
okreslarozdzial XI llarunbw przetargu
Zamawiaj4cywymagalbqdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesieniazabe4)ieczenla
w]:konaniaumowy w wysokosciI o/owarto(ci brutto zam6wienia'
do kontakt6w:
Osobaupowazniona
nrir Marcin FURMAI(CZYK - tel. Q4) 253-67'91 wew. 430-148

sobieprawodo zmianl lub oduolaniaogloszenia
1 8 . lanrawiajqclzaslrzcga
cvwl
6Kodeksu
1 9 . Ogloszenienie stanowiofelty w

TROJSZCZAK

ogloszeria:21.06201lr.
Dataspor/4dz(nja

