Znakspratw 60/2BMT/20II

OGLOSZENIE
o postg)owaniuprowadzonymw trybie pruetargu zgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowej w sprawie zasadi trybu zawieraniaum6w, kt6rych pzedmiotem jest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy, stanowigcychzalpcznikdo decyzji Nr 29lllVION Ministra Obrony
Narodowej z dnia26.07.2006r.(Dz. Urz. MON 22006r. Nr 14 poz.l79 zezm.).
ZAMAWIAQCY:
2 BAZA MATERIALOWO.TECHNICZNA KUTNO
(ofi cj alna nazw a zamatt iaj qc eg o)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzurg
tel. +48 (42)750-23-53,faks +48 (42)750-25-89
mil.pl
zamowienia.2bmt@sow.
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail)

Adres internetowy: wvvw.2bmt.sow.mil.pl
zapraszadoskladaniaofert na: dostawg4 sztuk fabrycznienowych (pochodzgcychz produkcji
20llr.) akumulator6w lotnicrych fypu 20F'P25H1CT-Roraz29 sztuk fabrycznienowych
(pochodzpcych
z produkcji 2011r.)ogniw typu FP25H1C
w zalqcznikunr 1do Warunk6wprzetargu
wyszczeg6lnionych
(dohladneofueilenie przedmiotu zamdwienia)

Przedmiotem zam6wieniajest dostawa4 sztukfabrycznie nowych (pochodz4cychzprodukcji
201k.) akumulator6w lotniczych typu 20FP25HICT-R oraz 28 szttrkfabrycznie nowych
(pochodz4cychzprodukcji 20Ik.) ogniw typu FP25HIC,v,ryszczeg6lnionychwzalqcznikunr 1
do Warunkdwprzetargu.
Pojedynczyakumulatorlotniczy typu2}FP25HlCT-R winien skladadsiEz2} szeregowo
polqczonychogniw FP25H1C umieszczonychw obudowie akumulatora
Na dostarczony przedmiotzam6wienia Wykonawca winien :udzielil gwarancji zgodnej
jednak nie mniejszejniL12 miesipcy,liczqcod daty odbioru wyrobu.
z gwarancj4producenta,
Zamawiajpcy nie dopuszcza dostawy innych typ6w akumulator6w niZ okreSlone
w lllar unkach przetar g a.
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici zamawianegoasortymentuw przypadku
ni ewy star czaj qcej w i eIkoSci i r odk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postgtowa nia 60 I2BMT/20 11.
1. Podstaw4do ubiegania sig o udzielenie zam6wienia jest zlo2enie oferty w oparciu o wymagania
okreslonew llarunkach przetargu.
bqdziew trybie pruetargu.
2. Postqpowanieprowadzone
3. Warunki udzialuw postgPowaniu:
1) Wykonawca (Iub Wykonawcy wystgrujgcy wsp6lnie) zamierzaipcy z\oi:y(' ofertg
zobowigzany jest, pod rygorem nie prryjgcia oferty, przedstawi(,Zamawiajgcemu'
nie p6Zniej nii 6 dni pzed terminem zlotenia ofert, aktualne informacje (imig
i nazwisko) dotyczgce czlonk6w organ6w zarzpdzajgcych i nadzorcrych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystglujpcych wsp6lnie), atakLe pelnomocnik6w lub prokurent6wn

ktfirzy bgdg reprezentowaliWykonawcgw postglowaniu.
2) O udzieleniezam6wieniamog4ubiegaisiEWykonawcy,kt6rzy:
w zakresieobjEtym
do wykonywaniadzialalnoSci
a) posiadaj4uprawnienia
zam6wienia,a w szczeg6lno6ci:
. prowadzq zarcjestrowanQ
SCgospodarcz4;
dzialalno
lub
. posiadaj4koncesje,
zezwolenia licencjew zakresieobjqtymzam
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4.
5.
6.
7.

oraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i doSwiadczenie
b) posiadaj4niezbqdn4wiedzE
i osobami zdolnyrni do wykonaniazarn6wienia, aw szczeg6InoSci:
o posiadaj4wdroZonesystemy zaruqdzaniajakoSci4spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdqqsiq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcejwykonanie
:
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnoSci gosPodarczej.
Zarnawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu
na podstawie zlo1onychoSwiadczerii dokument6w zgodnie zformti.q,,spetrnia/ nie spelnia".
Zamawialqcynie dopuszczamoZliwo56 skladaniaofert czqSciowych.
Zarnawiajqcynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
Zamawiijqcy dopuszczamoZliwo66powierzenialryykonaniaczgici umowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Krlteria oceny ofert vtraz ze znaczeniemp oszczeg6lnych kryteri6w :

wagakryterium:100 V".
cenaoferty (koszt)
przy obliczaniutegokr1'teriumbqdziebral pod uwagQwarto6i bruttoprzedmiotu
Zamawiajqcy
zan6wienia.
w siedzibie
wniosku,osobiScie
po zNoaeniupisemnego
8 . WarunkiprzetargumoLnaodebrat,
adres.
przeSleje na wskazanywe wniosku
lub Zamawiajqcy
Zarnawiijqcego
sig
9 . Termin rcalizacjiumowyustala do dnial2.l2.2011r.
1 0 . Miej scer ealizaciiumowy:
JednostkaWojskowa 4228KRAK6W
Sklad Kutno
99-300Kutno
ul. Bohater6wWalknad Bzurg.
zloLydw:
nale|y
pisemnej,
w
formie
1 1 . OfertE,
2 BazieMaterialowo'Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzurg' 99-300Kutno
budynek nr 3, pok6j nr220 (kancelariatajna)
do dnia 02.{1.201Lr,godz.10oo
t 2 . Wykonawcazwiqzanybpdzieofertqprzez30 dni od terminujej zNoaenia.
treSci
1 3 . W przypadku,gdt w postgpowaniuzloaonazostaniejednaofertaodpowiadaj4ca
Wir"iidw prritorgu,^* ..i1t ustaleniapostanowieriumowy Zamawiajqcyptzeprowadzi
negocjacjez jednymWykonawc4w oparciuo treS6zlohonejoferty,na podstawieart.72
Kodeksucywilnego.
1 4 . Kwota wadium1.095'00zl
piqi zlotych00/100)'
(slownie:jedentysi4c dziewiEddziesi4t
umowy,wniesieniazabezpieczenia
wymagalbgdzie,przed,podpisaniem
1 6 . Zamawiajqcy
wykonaniaumowy w wysokoSci| %owartoScibruttoumowy'
sobieprawodo zmianylub
1 7 . Dl uplywuterminuskladaniaofertZamawiajqcyzastrzega
odwolaniaWarunkdwPrzetargu.
18.
19.
20.
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