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OGI,OSZENIE
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
zal4cznikdo decyzjiNr 29|IIVIONMinistra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cych
Narodowejz dnia 26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 poz. 179ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:

KUTNO
2 BAZA MATERIAtr,OWO.TECHNICZNA
(ofi cj alna nazwa zamaw iaj qceg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6w Walk nad Bzur4
tel. +48 (42) 750-23-53,faks +48 (42) 750-25-89
zamowien ia.Zbmt@sow.mil. Pl
(adres pocztowy, telefon, fal<s, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
skladaniaofert na: remont agregat6wdo SmiglowcaMi-2
zapfaszado
w yszczeg6lnionychw zalqcznilotm l
do Warunk6w
Przetargu.

przedmiotem
jest,";::{f;::;:;;#";:T#;fK;;T&r-r,w
zam6wienia

asortvmencie

wyszczeg6lnionymw zalqcznikunr I do'[larunk6w przetargu.
Na wyremontowanewyroby Wykonawca winien :udzielil gwarancji nie mniej niL200 godzinpracy
lub24 miesi4celiczqc od daty odbioru wyrobu.
Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczegdlnychczqici
, o* 6y,i eni a, w pr zypadku ni ewystar czaj qcej w i eIkoi ci Sr odk6wfin ansowych.
Nr referencyi ny p ostgpowa nia: 56I 2BMT/201 1.
1. podstaw4doubieganiasiq o udzieleniezam6wieniajestzlolenie oferty w oparciuo wymagania
okreSlonew WarunkachPrzetargu.
2. Postgpowanieprowadzonebqdzie w trybie przetargu'
3. Warunki udzialu w PostqPowaniu:
1)' Wykonawca (lub Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie) zamierzaiqcy zloity(,ofertg
zoiowiqzany jest, pod rygorem nie przyjgcia oferty, przedstawi(,Zamtwiaj4cemu'
nie p62niej niZ 6 dni przed terminem zNoiteniaofert, aktualne informacje
(imit i nazrvisko) doqczqce czlonk6w organ6w zarzqdzaiqcych i nadzorczych
Wykon awcy (lub Wykon awctfw wystgpuj 4cych wsp6lnie), a takirc p elnomocnik6w
lub prokur.rri6*, Uiftrry bgd4 reprezentowali Wykonawca w postppowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamogqubiegad siEWykonawcy,kt6tzy:
w zalcresieobjEtym przedmiotem
a) posiadajquprawnienia do wykonywania dziaNalno(ici
zam6wienia, a w szcze96lno Sci:
o pro wadzq zarepstrow anq dzialalnoS6 gospodarcz6
. posiadaj4kottc"s3., zezwolenialub licencje w zakresieobjEtym zam6wieniem;
technicznym b) posiadaja niezbEdn4wliedzpi doSwiadczenie oraz dysponuj4 potencjalem

:
i oroUu*i zdolnymido wykonania zan6wienia,a w szczeg6lnoSci
akoSci4spelniaj4cewymagania
. posiadaj4 wdroZonesystemyzarzqdzaniaj
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:200tJ;
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wykonanie
i finansowejzapewnialqcej
c) znajdt\qsiEw sytuacjiekonomicznei
:
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
cywilnej w zakresieprowadzonej
o posiadaj4ubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
ScigosPodarczej'
dziaNalno
warunk6wudzialuw postEpowaniu
dokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6w
4 . Zamawialqcy
/ nie spelnia".1
i dokument6wzgodniez formtfiq,,spelnia
o6wiadczeri
napodstawiezN.oitonych
przedmiot6w
wedlug
czEsciowych
ofert
mozliwoS6skladania
dopuszcza
Zarnawiajqcy
przetargu.
v,rykazstanowizalqczniknr1 do Warunk6w
szczeg6lovty
kt6rych
zam6wienia,
zam6wienia:ll.
IloS6przedmiot6w
najedenlub wigcejprzedmiot6wzam6wienia.
WykonawcamoaezNoTy|oferty czqSciowe
prawo
dokonaniaodrgbnegowyboru nakahdyzptzedmiot6w
przysluguje
Zanawiajqcemu
zamowienia.Zarnawiaj4cyniedopuszczaskladaniaofertwariantowych.
mozliwoS6powierzeniawykonaniaczgsciumowypodwykonawcom
6 . Zamawiajqcydopuszcza
(poddostawcom).
kryteri6w:
7 . rtytrau ocenyoferty wraz ze znaczeniemposzczeg6lnych
Cenaoferty (koszt)

waga kryterium : l00o/o

Zarnawnjqcyprzyobliczaniutegokryteriumbqdziebral pod uwagQwartoS6brutto
przedmiotyzam6wienia.
za poszczeg6lne
wniosku,osobi6ciew siedzibie
po ztoaeniupisemnego
8 . Wirunkiprzetargu mo?-naodebra6,
je
przesle na wskazanywe wnioskuadres'
Zamawiijqcegolub Zamawiaiqcy
9 . TerminrealizacjiumowyustalasiEdo dnia 30.11.2011r'
1 0 . Miejscer ealizacjtumowy:
JednostkaWojskowa4228KRAKOW
SkladKutno
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4.
zNoLycw:
na\eZy
pisemnej,
t 2 . Ofertg,w formie
2 B azieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 220(kancelariatajna)
godz.11oo
do dnia 12.0b.2011r.,
terminu jej rlo^enia.
od
dni
1 3 . wykonawca zwiqzanybgdzie ofertqptzez60
zo staniej edna oferta odpowiadaj4catreSci
t 4 . W"przyp adku,gdy * poriEpo* aniu-zNoaona
umowy Zatnawiajqcyprzeptowadzi
przetargu)w ceiuustaleniapostanowieri
Warunk6w
att' 72
negocjacjez jednymWykonawcqw oparciuo treS6zloaonejoferty,na podstawie
Kodeksucywilnego.
zl.
1 5 . Kwotawadium 11.250100
zlotych 00/100).
e tysiqcydwieSciepiE6dziesi4t
(slownie: j edenaSci
wadium*"poir"""g6lnychprzedmiotachzam6wieniai spos6bwniesieniawadium
WysokoS6
okreslarozdzialXI Warunk6wprzetargu'
umowy,wniesieniazabeipieczenia
wymagalbgdzie,przedpodpisaniem
T6, zamawiajqcy
ci I YowartoScibruttozam6wienia.
wykonaniaumowyw wysokoS
t 7 . Osobaupowa2nionado kontakt6w:
mjr Maicin FURMANCZYK - tel.@2)750-25-48'
prawodo zmianylub odwoNaniao
1 8 . Zimavtrajqcyzastrzegasobie
nie stanowiofertyw rozumi
1 9 . Ogloszenie

TROJSZCZAK

ogloszenia: 2 4'08'20| 7r'
D atasporzqdzenia

