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OGI-,OSZENIE

o postQpowaniu
prowadzonymw trybie-przet^rguzgodniezWytycznymiMinistra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych prtedmiotemjest
uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cych
zal4cznikdo decyzjilvr zirnuoN Ministra obrony
Narodowejz dnia 26.07.2006r.
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179zezm.).
ZAMAWIAftCY:
2 BAZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazwa zamaw iaj qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 (42) 750-23-53,faks +48 (42) 750-ZS-BI
zamowienia.2bmt@sow.mil.pI
(adres pocztowy, telefon, faks, e_mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zapraszado skladania ofert na:
WsparcieeksploatacjisamolotuC-130
tj. zakup technicznychSrodkr6w
materialowych(t5m)
do samolotuC-130
wyszczeg6lnionyw zalqcznikunr 1 do Warunk6w przetargu

przedmiotem
zam6wienia
wsparc
t'::u'rr:;{^*:;Y"i;;Tii':{{"j
zakuprabrycznienowych
(pochodzqcych
z produkcji20| 0 120
11 roku)technicznych
Srodk6w
materialowych
(tSm)
do samolotuC-l30, wyszczeg6lnionyw zalqcznikunr 1 do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien udzielic gwarancji dla wszystkich wyrob6w nie mniej niz200 godzinpracy
lub 24 miesi4ce(w zale2noScico uplynie wczesniej) liczqc od daty odbioru wyrobu przez
Uzytkownika.
Uwaga!
Zamawiaiqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszenia
iloici lub rezygnacjiz poszczegdlnych
czqici
zam6wi eni a, w pr zypadku ni ewystarczajqcej wielkoi ci 3r odkdwfin ansowych.
Nr referencyjny postppowaniz: 53 I2BI/IT l20ll.
1. Podstaw4do ubiegania siE o udzielenie zarn6wieniaj est zNoZenie
oferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. Postqpowanieprowadzonebqdziew trybie przetargu.
3. Warunki udziaLuw postgpowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystgpujqcy wsp6lnie) zamierzajQcy z\oi.y( ofertg
zobowiqzznyjest, pod rygorem nie przyjgcia oferty, przedstawi(.Zamawiaj4cemu,
nie p6Zniej niZ 6 dni przed terminem zloileniaofert, aktualne informacje (imig
i nazwisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarz1dzaj1cych i nadzorcrych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystppuj4cych wsp6lnie), a tal<2epelnomocnik6w lub prokurent6w,
kt6rry bpd4 reprezentowali Wykonawcp w postgpowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegai sig Wykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dziaNalnoSci
w zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci
:
. prowadzq zarej estrowan4.dziilalno S(,gospo darczq
. posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencjew zakresieobjgtym zam6wieniem;
b) posiadaj4niezbgdnqwiedzgidoSwiadczenie
oraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
. posiadaj4wdrozonesystemyzarzqdzamajakoSci4
spelniaj4cewymagania

w AQAP serii2000lub PN EN ISO9001:2000;
c) znaldujqsigw sytuacjiekonomicznej
i finansowejzapewniajqcej
wykonanie
zam6wienia a w szazee6lnoSci
:

--H
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.

4.
5.

6.
7.

posiadajqubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresieprowadzonej
gospodarczej
dzialalnoSci
.
ZamawiajqcydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialuw postEpowaniu
napodstawiezlohonychoSwiadczeri
i dokument6wzgodniezformtilq,,spelnia/ nie spelnia".
Zamawialqcydopuszcza
mozliwo6i skladaniaofert czpsciowychwedlugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowy.vqikazstanowizaLqczniknr1 do Warunk6wprzetargu.
IloS6przedmiot6wzam6wienia:152,
WykonawcamoZe
zloLyl oferty czESciowe
najedenlub wiEcejprzedmiot6wzam6wienia.
przyslugujeprawodokonaniaodrgbnego
Zamawialqcemu
wyboru nakuzdy zprzedmiot6w
zam6wienia.Zarnawiaj4cynie dopvszczaskladania ofert wariantowych.
Zarnawiajqcydopuszcza
mozliwoSipowierzeniawykonaniaczEsci
umowypodwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteriaocenyofertwr az ze znaczerriem
poszczeg6lnych
kryteri6w:
cenaoferty (koszt)
wagakryterium:100 o/o.

Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bEdziebral pod uwagg wartoS6brutto
za poszczeg6lne przedmioty zarn6wienia.
8. Warunkiprzetargu mozna odebra6,po ztoheniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zarnawiajqcegolub ZamawiajqcyprzeSleje na wskazany we wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasiEdo dnia 30.11.2011r.
10. Miejsce realizacjiumowy:
Jednostka Wojskowa 3293
ul. Witkowska 8
62-430Powidz
11. Ofertg,w formie pisemnej,nale?yzLoLytw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4,99-300 Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelaria tajna)
do dnia 24.08.2011r,godz. 1100.
12. WykonawcazwiqzarrybEdzie ofertqprzez 60 dni od terminu jq zlozenia.
13. W przypadku,gdy w postEpowariuzlohonazostaniejedna oferta odpowiadajqcatreSci
Warunk6wprzetargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Za;rnawiajqcyprzeprowadzi
negocjacjez jednym Wykonawc4 w oparciu o treS6zlohonejoferty, na podstawie art.72
Kodeksu cywilnego
zl
1 4 . Kwota wadium tOS.O9O,OO
(slownie: sto trzy tysi4ce dziewigldziesiq/ z}otych 00/100).
WysokoS6wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bwniesienia wadium
okreSlarozdziaNXI Warunk6wprzetargu.
1 5 . Zanawiajqcy v,rymagalbEdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokoSci I ohwartoScibrutto umowy.
1 6 . Do uplyvru terminu skladania ofertZarnawiajqcy zastrzegasobie prawo do zmiany lub
odwolania Warunk6wprzetargu.
t 7 . Osobaupowaznionado kontakt6w:
mjr Marcin FURMANCZyK tel. +48 (42) 750-25-48.
1 8 . Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
t9 . Ogloszenienie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

D ata sporzqdzeniao glo szenia: 02.08.20| k .

