Znaksorauy 5I /2BMT/20I I

OGI-,OSZENIE
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
do decyzjiNr 291INIONMinistra Obrony Narodowej
sprzgtwojskowy,stanowi4cychzalqcznik
(Dz.
z dnia 26.07.2006r. Urz. MON z 2006r.Nr L4 poz. 179ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi.cja lna nazwa zamaw i aj qceg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 (24) 253-67-97,faks + 48 (24) 254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.mil.pI
(adres pocztowy, telefon, faks, e'mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
do skladaniaofert na:
zaprasza
go or az apLr atury kontroln o-pomiarowej (AKP)
zakup wyposaienia w arsztatowe
(dokladneokr ehlenieprzedmiotu zamdwienia)

Przedmiotemzam6wieniajest zakup fabrycznienowego (pochodz4cegozprodukcji 2010120t1roku)
wyposaZeniawarsztatowegooruz aparattxykontrolno-pomiarowej (AKP), wyszczeg6lnionych
w zalqcznikunr I do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien udzieh1 gwarancji dla wszystkich wyrob6w nie mniej ni?200 godzinptacy
lub24 miesi4ce(w zalehnoScico uplynie wczeSniej)Iiczqc od daty odbioru wyrobu ptzez
Uzytkownika.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprm,vo do zmniejszeniailoflci lub rezygnacii z poszczeghlnychczqSci
zam6wi enia, w przyp adku ni ewystar czaj qcej w i eIkoi ci 3r odk6wfin ansowy ch.
Nr referencyjny postgpowania: 5l I 2BMT/201 1.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zam6wieniaj est zf,ohenieoferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. Postgpowanieprowadzonebqdzie w trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postgPowaniu:
ofertp
1)' Wykonawca (lub Wykonawcy wystppuj4cy wsp6lnie) zamierzziqcy zNoiry(,
zoiowiqzany jest, pod rygorem nie przyjgcia oferty, przedstawif,Zamawiaj4cemu,
nie p6Zniej nii 6 dni przed terminem z\oLenizofert, aktualne informacje
(im4 i nazrvisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarzqdzaiqcych i nadzorczych
Wykonawcy (lub Wykonawc6w wystgpuj qcych wsp6lnie), a takie pelnomocnik6w
lub prokurent6w, ktfirzy bpd4 reprezentowali Wykonawcp w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegad siEwykonawcy,ktotzy:
a) posiadajquprawnienia do wyko4ywania dziaLalnolciw zakresieobjEtym przedmiotem
zamowrcnia,a w szcze96lno Sci:
. prowad zq zarej estrowanE dziahalno36 gospodarcz6

o posiadaj4koncesje,
zerwolenialublicencjew zakresieobjEtymzam6wieniem;
technicznym
orazdysponujqpotencjalem
i doSwiadczenie
b) posiadajatti"rbedn4wiedzq
-^-a1^^t^i,
aw szczeg6lnosci:
i osobamizdolnymido wykonaniazatn6wienia,
.

posiadaj4 wdroZonesystemy zatzqdzaniajakoSci4spelniaj4ce wymagania
w AQAP serii 2000lub PN EN ISO 9001:2000;

4.
5.

6.
7.

I
Znaksprawy5(/2BMT/201
zam6wienia
wykonanie
zapev,rniajqcej
i
finansowej
ekonomicznej
c) znaldujqsiEw sytuacji
aw szczeg6lnoSci:
o posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialno6cicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnolci gospodarczej. , ri
Zamawialqcydokona oceny spelnianiaptzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postEpowaniu
na podstawie zloaonych oSwiadczerii dokument6w zgodnie zformtilq,,spelnia / nie spelnia".
Zamawiajqcy dopuszczamozliwoS6 skladaniaofert czESciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowy.vqlkazstanowi zalqczniknr 1 do Warunk1wprzetargu.
IloS6przedmiot6wzam6wienia:20.
Wykonawcamoae zloZy| oferty czEsciowena jeden lub wiqcej przedmiot6w zam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrEbnegowyboru nakahdy zprzedmiot6w
zam6wienia. Zanawiaj4cy nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawiajqcy dopuszczamo2liwoSi powierzeniawykonania czESciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny oferty wfM ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
wagakryterium : l00oh
Cenaoferty (koszt)

Zarnawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagQwarto66brutto
za poszczeg6lneprzedmioty zam6wienia.
8. Wirunki przetargumo2naodebra6,po rlolenitpisemnego wniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawialqcegolub Zamawialqcyprzesleje na wskazanywe wniosku adres.

r.
9. Terminrealizacjiumowy ustalasig do dnia 05.12.2011
umowy:
10. Miejscereahzacjr
JednostkaWojskowa4228KRAKOW
SktradKutno
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4.
12. OfertE,w formiepisemnej,nale?yzNoiry|w:
2 BazieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4' 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6i nr 220(kancelariatajna)
godz.1100.
Oodnia 16.0-8.2011r,
13. WykonawcarwiqzanybEdzieofefiqptzez60 dni od terminuiej zNohenia.
jednaofertaodpowiadaj4ca
treSciWarunkdw
14. W przypadku,gdy w postgpowaniuzfoaonazostanie
z jednym
przeprowadzinegocjacje
przetargu,w celuustaleniapostanowiefiumowy Zatnawiajqcy
Wykonawcqw oparciuo treS6zloaonejoferty,na podstawieart.72 Kodeksucywilnego.
15. Kwotawadium4l.ll0r00 zl
(slownie:cilerdzielcijedentysiqcystodziesig6zhotych00/100).
zam6wieniai spos6bwniesieniawadium
WysokoSiwadium* porru"g6lnych przedmiotach
okreSlarozdzialXI Warunk6wp rzetargu.
wykonania
umowy,wniesieniazabezpieczenia
podpisaniem
16. Zamawiajqcywymagalbgdzie,przed
o/o
umowyw wysokoSciI wartoScibrutto zarn6wienia'
do kontakt6w:
17. OsobaupowaT:niona
mjr Krrysztof KOPYTEK - tel. + 48 (42) 750-26-38,
prawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
iamawiajqcyzastrzegasobie
66 Kodeksucywilnego.
18. Ogloszenienie stanowi oferty w

zu. pplk Syl

TROJSZCZAK

Data sporzqdzeniao gloszenia: 21.07.201lt'
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