Znaksprawy4I/2BMT/20II

OGI-,OSZENIE
o postgpowaniuprowadzonymw trybie przeturgvzgodnie zWytycznymi Ministra Obrony,
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
do decyzjiNr 291|NIONMinistra Obrony
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cychzaNgcznik
Narodowejz dnia 26.07.2006r.(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr L4 poz. 179ze zm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 B.AZA MATERIAI,OWO.TECHNICZNA KUTNO
( ofi cj alna nam, a zamaw i aj qceg o)

99-300Kutno, uI. Bohater6wWalk nad Bzur4
tel. +48 (24) 253-67-97,faks +48 (24) 254-93-6s
mil.pI
zamowienia.Zbmt@sow.
(adres poczlowy, telefon, faks, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
skladaniaofert na:zakup technicznychSrodk6wmaterialowych(tSm)
zapraszado
do samolotuC-130
nr 1
w zaNqczniku
wyszczeg6lnionych
przetargu
do Warunk6w

przedmiotem
jest,^k{K'Ht;;::::i:{;W:#,'6::{:!;u"ych zprodukcji
20r0t20rr
zam6wienia
materialowych(tSm)do samolotuC-130,wyszczeg6lnionych
roku)technicznychsrodk6w
przetargu.Wykonawcawinien udzielil gwarancjidla wszystkich
w zalqcznikunr1 do Warunk6w
co uplyniewczeSniej)
wyrob6wnie mniej niz200 godzinpracylub24 miesiqce(w zaleimoSci
liczqcod datyodbioruwyrobu przezUZytkownika.
Uwaga!
Zamcnviajqcyzastrzegasobie prawo do zmniejszeniailoici lub rezygnacji z poszizegdlnych czqfici
zamdwi enia, w przyp adku ni ewystar czai qcej w i elkoi ci 3r odk6w fi nansowych.

Nr referencyjny postgpowania: 4l I2BMT/2011.
1. Podstaw4do ubiegania sig o udzielenie zam6wieniajestzlohenie oferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
prowadzonebgdziew trybie przetargu.
2. PostEpowanie
w postEpowaniu:
udzialu
3. Warunki
ofertp
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie) zamierzaiQcy zNotry(.
zobowipztny jest, pod rygorem nie prryjpcia oferty, przedstawi(Zamawiaj4cemu'
nie p6Zniej niL 6 dni przed terminem zNoheniaofert, aktualne informacje (imip
i nazrvisko) dotyczqce czlonk6w organ6w zarz1dzajqcych i ntdzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystppuj4cych wsp6lnie), a takLe pelnomocnik6w lub prokurent6w,
kt6rzy bpd4 reprezentowali Wykonawca w postppowaniu.
.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiega6 siEWykonawcy,kt6rzy:
w zakresieobjEtym przedmiotem
a) posiadaj4 uprawnienia do wykonyw ania dziaNalnoSci
zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:
o prowad zq zarej estrowan4 dzialalnofidgospodarczq
. posiadaj4koncesje, zezwolenialub licencje w zakresieobjqtym zam6wieniem;
oraz dysponujqpotencjaler4technicznym
i doSwiadczenie
b) posiadaj4niezbEdn4wiedzE
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
. posiadaj4wdrozone systemy zarzqdzaniajako6ci4spelniaj4cev'rymaganiazawarte
w AQAP serii 2000 lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdujqsiEw sytuacji ekonomiczneji finansowej zapevtniajqcejwykonanie
:
zanSwienia a w szczeg6lnoSci
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoscicywilnej w zakresie
dzialalno!;ci gospodarczej.
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4. ZanavnajqcydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwari.rnk6wudzialuw postQpowaniu
na podstawiezl.ohonych
oSwiadczeri
i dokument6wzgodniezformttlq,,spelnia/ nie spetrnia".
5 . Zamawrajqcy
dopuszcza
mozliwoS6skladaniaofert czESciowych
wedlugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczeg6lowy
v,rykazstanowizalqczniknr1 do Warunk6w
przetargu.
przedmiot6w
IloS6
zan6wienia:197.
Wykonawcamohe
zloLyt oferty czESciowe
najedenlub wiEcejprzedmiot6wzam6wienia.
przysluguje
prawo
Zarnawiajqcemu
dokonaniaodrEbnego
wyboru nakuzdy zprzedmiot6w
zam6wieni
a. Zamawtaj4cynie dopuszcza
skladaniaofertwariantowych.
powierzeniawykonaniaczESci
6 . Zanawiajqcydopuszcza
moZliwoS6
umowypodwykonawcom
(poddostawcom).
poszczeg6lnych
Kryteriaocenyofertwraz ze znaczeniem
kryteri6w:
cena oferty (koszt)

waga kryterium t 100 o/o.

przy obliczaniutegokryteriumbEdziebral pod uwagQwartoS6brutto
Zamawialqcy
przedmiotyzam6wienia.
za poszczeg6lne
wniosku,osobiScie
w siedzibie
8 . WarunkiprzetargumoZnaodebra6,po rloheniupisemnego
je nawskazanywe wnioskuadres.
Zamawiaj1cego
lub ZamawiajqcyprzeSle
9 . Terminrealizacjiumowy ustalasig do dnia 30.11,2011r.
1 0 . Miej sce r ealizacjiumowy:
JednostkaWojskowa3293
ul. Witkowska8
62-430Powidz
1 1 . OfertE,w formiepisemnej,nale?yzJsLytw:
2 BazieMaterialowo-Technicznej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 220(kancelariatajna)
godz.110o.
do dnia 30.05.2011r,
bgdzieofertqprzez60 dni od terminujej zlohenia.
12. Wykonawcazwiqzany
treSci
1 3 . W przypadku,gdy w postppowaniuzlohonazostaniejedna ofertaodpowiadaj4ca
przeprowadzi
postanowieri
umowy
Zamawialqcy
przetargu,w celuustalenia
Warunk6w
negocjacjez jednymWykonawc4w oparciuo treS6z)oZonejoferty,na podstawieart.72
Kodeksucywilnego.
t4. Kwotawadium97.370,00zN
ch 00/I 00).
(slownie: dziewiEc
dziesi 4t si edemtysiEcy trzystasi edemdziesiqtzNoty
przedmiotach
zam6wieniai spos6bwniesieniawadium
WysokoSiwadiumw poszczeg6lnych
gu.
prz
et
ar
okreSlarozdzialXI Warunkow
umowy,wniesieniazabezpieczenia
v,rymagatbEdzie,przedpodpisaniem
1 5 . Zamawiajqcy
umowy.
brutto
|
%o
wartoSci
w
wysokoSci
wykonaniaumowy
sobieprawodo zmianylub
ofertZamawiajqcyzastrzega
t 6 . Do uplywuterminusktradania
przetargu.
odwolaniaWarunk1w
do kontakt6w:
t 7 . OsobaupowaZniona
wew. 430-148.
tel. +48 (24) 253-67-97
FURMANCZyK
Marcin
mjr
prawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
1 8 . Zanawiqqcy zastrzegasobie
w rozumieni
oferty
nie
stanowi
Ogloszenie
19.
$odeksucywilnego.
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ogloszenia: 28.04.20| k.
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