Znaksprawy8/2BMT/2011

OGI.OSZENIE
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
Narodowejw sprawie zasadi trybu zawieraniaum6w, kt6rych przedmiotemjest uzbrrijenielub
do decyzjiNr 29||IVIONMinistra Obrony Narodowej
sprzptwojskowy,stanowi4cychzal4cznik
2dnia26.07.2006r.(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz-179zezm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TE CHNICZNA KUTNO
(ofi cj a lna nazwa zamaw iaj qc eg o)

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

Adres internetowy: wtvw.2bmt.sow.mil.pl
dostawg sprzqtu NOSP w asorfymencie:
tester obci4Zeniabaterii ATLAS 0176
stacja obslugi baterii ATLAS 0477
'{:{if:::i:':::(;#Y;r:#:K3rp,
przedmiotem zam6wieniajest dostawa
pochodzqcesoz produkcji
przetargu,
I
do
Warunk6w
nr
w
zalqczniku
bieaqcejtj.20l0l20ll,wyszczeg6lnionego
ptzezraczonegodo obslugi akumulator6w lotniczych typu 20KSX-25P, 20NKBN25 otaz 12SAM28
i spelniaj4cegowymaganiawarunk6w taktyczno-technicznychzawartychw zalqcznlkttm 5
do Warunk6wprzetargu.
Wykonawca winien udzielil gwarancji na dostarczonewyroby nazasadachokreSlonych
w dokumentacjitechnicznej,jednak nie mniej nizna okres 24 miesigcy od daty dostawy.
Zamawiajqcynie dopuszczainnego tlpu sprzEtuni2 okreslonegow Warunkachprzetargu.
Wykonawc arealizujqcy przedmiot zam6wieniajest zobowiqzanydo przestrzeganiawszystkich
wymog6w okreSlonychprzepisami o ochronie Srodowiskanaturalnego(w tym ustawie z dnia
27 kwietnia200l roku Prawo ochrony Srodowiska(Dz.U.22008 roku, Nr 25,poz.I50 ze zm-).
zapraszadoskladaniaofert na:

Uwaga!
Zamawiajqcyzastrzegasobieprawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszczeg1lnychczqici
zamdwi eni a, w pr zypadku ni ewystar czai qcei w i elkoi ci Srodk6wfi nansowych.
Nr referencyjny postppowania: 8/2BMT l20ll.
1. Podstaw4do ubiegania siE o udzielenie zam6wienia jest zNolenieoferty w oparciu o wyrnagania
okreslonew WarunkachPrzetargu.
2. Postppowanieprowadzonebgdziew trybie przetargu.
3. Warunki udzialuw postgPowaniu:
l) WykonawcazamierzajQcy zloLy(, ofertg zobowi4zany jest, pod rygorem nie prryjpcia
oferty, przedstawi(Zamawiaj4cemu, nie p6Zniej niL 6 dni przed terminem z\oLeniaofert,
aktualne informacje,(imig i nazrvisko) dotyczqce czlonk6w organ6w zarz1dzai4cych
inadzorczych Wykonawcy, atakLe pelnomocnik6w lub prokurent6w' ktrfrzy bpd4
reprezentowali Wykonawcp w postppowaniu.
2\ O udzielenie zam6wieniamogqubiega6 sig Wykonawcy,kt6tzy;
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dziahalnoSci w zakresie obj Etym przedmiotem
:
zam6wieniq a w szczeg6lnoSci
Si gospodarczq
o prowadzq zareje strow anq dziaNalno
. posiadaj4koncesje, zerwolenialub licencje w zakresieobjgtym zam6wienielS
b) posiadaj4 niezbgdn4w iedzgi doSwiadczenie oraz dysponuj4 potencjalem
i osobami zdolnymi do wykonania zam6vienia, a w szczeg6lnosci:
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-uqlmaganrazawarte
spelniaj4ce
zarzqdzaniajakoSci4
posiadajewdrozone systemy
w AQAP serii 2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znafiujqsig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanre zarn6wrenia
aw szczeg6lnoSci:
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dziaNalnolci gospodarczej.
Zamawiajqcydokona oceny spelnianiaprzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postppowaniu
na podstawie zlo2onychoSwiadczerii dokument6w zgodnie zformilq,,spelnia / nie spelnia".
Zarnawiajqcydopuszczamo2liwoS6skladaniaofert czpSciowychwedlug przedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowy.vqykazstanowi zaNqczniknr1 do Warunk6wprzetargu.
IloSd przedmiot6w zam6wienia 2.
Wykonawcamoae z\oLy(, oferty czEsciowena jeden lub dwa przedmioty zam6wienia.
Zamawiajqcemuprzysluguje prawo dokonaniaodrgbnegowyboru nakuzdy zprzedmiot6w
zam6wieni a. Zarnawiaj4cy nie dopuszczaskladania ofert wariantowych.
ZamawiajqcydopuszczamoZliwoSdpowierzeniawykonania czESciumowy podwykonawcom
(poddostawcom).
Kryteria oceny ofefi wraz ze znaczeniemposzczeg6lnychkryteri6w:
wagakryterium : 100 o/o.
cenaoferty (koszt)
Zamawialqcyprzy obliczaniu tego kryterium bgdzie bral pod uwagQwartoSdbrutto przedmiotu
.

4.
5.

6.
7.

zam6wienia.
8. Warunkiprzetargumo?-naodebra6,po zloheniupisemnegowniosku, osobiSciew siedzibie
Zamawiajqcegolub Zamaviajqcy przeSleje na wskazanywe wniosku adres.
9. Termin realizacjiumowy ustalasiEdo dnia 18.11.2011r.
10. Miejsce rcalizacji umowy:
2 B AZ A MATERIAI,OWO.TE CHNICZNA
99-300Kutno
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4.
zLoZyCw:
pisemnej,
nale?y
11. OfertE,w formie
2 Bazie Materialowo-Technicznej
ul. Bohater6w Walk nad Bzur4' 99-300 Kutno
budynek nr 3opok6i nr 220 (kancelaria^tajna)
do godz. 1200.
do dnia OS.O3.ZO1tr.
12. Wykonawcazwiqzany bqdzie ofertqprzez3D dni od terminu jei zNohenia.
jedna oferta odpowiadaj4catreSci Warunk6w
13. W przypadku, gdy w postEpowaniuz-\ohonazostanie
przetargu,w celu ustaleniapostanowieriumowy Zarnawiajqcyprzeprowadzinegocjaile z jednym
Wykonawcq w oparciu o tresd zlolonej oferty, na podstawie art.72 Kodeksu cywilnego.
14. Kwota wadium 960'000 zl.
(slownie: dziewig6set szefildziesi4tzlotych 00/ 100).
WysokoS6wadium w poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wienia i spos6bwniesienia wadium
okreslapkt XI Warunk6wprzetargu.
15. Zamawiajqcywymagal bgdzie,przedpodpisaniemumowy, wniesienia zabezpieczeniawykonania
umowy w wysokoSci1%owartoScibrutto zam6wienia.
16. Do uptywu terminu skladania ofertZamawiajqcy zasttzegasobieprawo do zmiany lub odwolania
Warunkiw przetargu.
17. OsobaupowaZnionado kontakt6w:
kpt. Marcin FURMANCZYK-tel. (24)253-61-97wew. 430-148.
1 8 .Zamawiajqcy zastrzegasobieprawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.

nie stanowiofertyw rozumieniuart,66Kodeksucyvilnego'
19.Ogloszenie
.
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Data sporzqdzeniao glo szenia: 2 5.02.20| b .

