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OGI-OSZENIE
o post€powaniuprowadzonymw trybie przeta,rguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenielub
sprzgtwojskowy,stanowi4cychzaNqcznik
do decyzjiNr 29|/IVIONMinistra Obrony Narodowej
2dnia26.07.2006r.(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.l79 zezm.\.

ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj a lna nazwa zamaw iaj qc eg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 (42) 750-23-53,faks +48 (42) 750-25-89
zamowi enia.2bmt@sow.
mil.pI
(adres pocztowy, telefon, fal<s, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladaniaofert na:
zakup wyposa2enia w ar sztztowego oraz apayatury kontroln o-pomiarowej (AKP)
(dokladneokre9lenieprzedmiotu zamdwienia)

Przedmiotemzam6wieniajest zaknp fabrycznienowego (pochodz4cegozprodukcji 201012011roku)
wyposazeniawarsilatowego orcz aparaturykontrolno-pomiarowej (AKP), wyszczeg6lnionych
w zalqcznikunr 1 do Warunk6wprzetargu.
Dostarczonysystem endoskopii przemyslowej XL G3 firmy EVEREST (przedmiotzam|wienia 19),
winien spelniadwyrnagania warunk6w eksploatacyjno-technicznych(WET) zawartychw zaNqczniku
nr 5 do Warunk6wprzetargu.
Wyko nawca r e alizuj qcy dostawg wini en udzielil :
- dla przedmiot6w zamilwienia I + 18 i 20 + 24 gwarancji dla wszystkich wyrob6w nie mniej
niz200 godzinpracy fub 24 miesiqce(w zalehnoScico uplynie wczeSniej)Iiczqc od daty odbioru
wyrobu przez Uzytkownika;
- dla przedmiotu zam6wienia 19 gwarancji dla wyrobu nie mniej ni2200 godzin pracy lub 24
miesiqce(w zale2noScico uplynie wczeSniej)liczqc od daty odbioru wyrobu przezUzytkownika
i dodatkowo serwis sprzEtowy(odplatny) i aktualizacjasoftware (nieodplatna)na okres
nie mniej nt? 5 lat
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg1lnychczqici
zam6wi enia, w pr zypadku ni ewystar czajqcej w i elkoi ci ir odk6wfinans owych.
Nr referencyjny postppowania: 55IZBN{T l20ll.
1. Podstaw4do ubiegania siq o udzielenie zan6wienia jest zNo2enieoferty w oparcru
okreSlonew Warunkachprzetargu.
2. PostEpowanieprowadzonebgdzie w trybie przetzrga.
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3 . Warunki udziaNuw postgpowaniu:

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

12.

13.
14.

1) Wykonawca (Iub Wykonawcy rvystgpuj4cy wsp6lnie) zamierzajQcy zNoi,y(,ofertg
zobowiqzanyjest, pod rygorem nie przyjpcia oferfy, przedstawi(,Zamawiajqcemu,
nie p6Zniej ni2 6 dni przed terminem zloLenia ofert, aktualne informacje
(imig i nanvisko) dotycz4ce czlonk6w organ6w zarzqdzaj4cych i ntdzorczych
Wykonawcy (lub Wykonawctfw wystgpuj 4cych wspr6lnie),a takhe pelnomocnik6w
lub prokurent6w, ktilrzy bgd4 reprezentowali Wykonawcp w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamogeubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy:
a) posiadajquprawnienia do wykonywania dzialalnoSciw zakresieobjEtym przedmiotem
zam6wieni a, a w szczeg6lnoSci:
. prowadz4 zarqestrowan4 dziaN.alno
36 gospodarcz6
. posiadaj4koncesje,zezwolenialublicencjew zakresieobjgtym zam6wieniem;
b) posiadaj4 niezbqdn4wiedzE i doSwiadczenieoruz dysponuj4 potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdrozone systemy zarzqdzaniajakoSci4spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsig w sytuacji ekonomicznS i finansowej zapewniqqcej wykonanie zan6wrcnia
aw szczeg6lnoSci:
. posiadaj4ubezpieczenie
cywilnej w zakresieprowadzonej
od odpowiedzialnoSci
(ici gospodarczej .
dziaNalno
Zarnawiqqcy dokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postEpowaniu
na podstawie zNohonychoSwiadczerii dokument6w zgodnie zformtilq,,spelnia / nie spelnia".
Zanawiajqcy dopuszczamoZliwoSdskladaniaofert czESciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia, kt6rych szczeg6lov,ryWkaz stanowi zalqcznik nr 1 do Warunk6w przetargu.
IloS6przedmiot6w zam6wienia: 24.
Wykonawcamohe z\oLy| oferty czESciowena jeden lub wiEcej przedmiot6w zam6wienia.
Zamawialqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrgbnegowyboru nakuzdy zprzedmiot6w
zamSwienia.Z anaw iaj4cy nie dopuszczaskladani a ofert wari antowych.
Zamawialqcy dopuszczamozliwoSdpowierzeniawykonaniaczpfici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Krleria oceny oferty wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
wagakryterium : l00o/o
Cenaoferty (koszt)
Zamawiajqcyprzy obliczaniu tego kryterium bEdziebral pod uwagq wartoS6brutto
za p oszczeg6lne przedmioty zarn6wienia.
Warunkiprzetargu moZnaodebra6,po zlozeniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamawiqqcy przeSleje na wskazany we wniosku adres.
Termin realizacji umowy ustala siE do dnia 05.12,2011r.
Miej sce realizacji umowy:
Jednostka Wojskowa 4228 KRAKOW
SkNadKutno
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
Ofertq,w formie pisemnej,naIe?yz-NoLycw:
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4' 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr 220 (kancelar-iatajna)
do dnia Zg.}t.ZOttr, godz. 1.100.
60 dni od terminu jei zlohenia.
ofertqprzez
bgdzie
Wykonawcazwiqzany
oferta odpowiadaj4catreSci Warunk6w
W przypadku,gdy w postgpowaniuz-N.olonazostaniejedna
prietargu, w celu ustaleniapostanowieriumowy Zarnawiajqcyprzeprowadzinegociaciez jednym

Wykonawcqw oparciuo tresi zlohonejoferty,na podstawieart.72 Kodeksgcywl
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15. Kwotawadium41.420100
zN
(slownie:cilerdzieficijedentysiEcyc^erystadwadzie6ci
a zlotych00/100)
WysokoS6
przedmiotachzan6wieniai spos6bwniesieniawadium
wadiumw poszczeg6lnych
okreSlarozdziaLXI Warunk6wprzetargu.
16. Zamawiajqcywymagalbgdzie,przed
podpisaniem
umowy,wniesieniazabezpieczenia
wykonania
nmowyw wysoko6ciI %owartoScibrutto zam6wienia.
17. Osobaupowazniona
do kontakt6w:
pplk Miroslaw MAJEWSKI tel. + 48 (42)750-23-67.
18. Zamawialqcyzastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
19. Ogloszenie
nie stanowiofertyw rozumieniuart.66 Kodeksucywilnego.

wz. pplk Rafal S

D ataspor zqdzeniamodyfikacj i oglo szenia:09.08.20 11r.

