Znak sprawy41/2BMT/201I

MODYFIKACJA OGI-,OSZENIA
prowadzonymw trybie przetarguzgodniezWytycznymi Ministra Obrony
o postepowaniu
Narodowejw sprawiezasadi trybu zawieraniaum6w,kt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzgtwojskowy,stanowi4cych
zal4cznikdo decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony
Narodowejz dnia26.07.2006r.
(Dz.Urz. MON 22006r.Nr 14 poz.179zezm.).
ZAMAWIAJ,{CY:
2 BAZA MATERIAI,OWO-TECHNICZNA KUTNO
(oficj alna nant a zamaw iqi qcego)

99-300Kutno, ul. Bohater6wWalk nad Bzurq
tel. +48 (24) 253-67-970
faks +48 (24')254-93-65
zamowienia.2bmt@sow.
mil.pI
(adres pocztowy, telefon, falcs, e-mail)

Adresinternetowy:www.2bmt.sow.mil.pl
zaprasza
do skladaniaofert na:zakup technicznychSrodktiwmaterialowych(tSm)
do samolotuC-130
wyszczeg6lnionychw zalqcznikunr la
przetargu
do Warunk6w
(doktradneokrcSlenieprzedmiotuzamdwienia)

jest zakvpfabrycznie
Przedmiotemzam6wienia
nowych(pochodz4cychzprodukcji
20l0l20ll
roku)technicmychSrodk6wmaterialowych(tSm)do samolotuC-130,wyszczeg6lnionych
w zalqcznil<ttnr
la do Warunk6wprzetargu.Wykonawcawinien udzielil gwarancjidla wszystkich
wyrob6wnie mniej ni2200 godzinpracyLub24 miesiqce(w zalezno6ci
co uplyniewczeSniej)
liczqcod datyodbioruwyrobu przezUZytkownika.
Uwaga!
Zammuiajqcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia iloici lub rezygnacji z poszczeg6lnych czqici
zamdwi eni a, w pr zypadku ni ewystarc zaj qcej w ielkoSci i r odk6w finans owych.

Nr referencyjny postgpowania: 4l I2BMT/2011.
1. Podstawqdo ubiegania siEo udzielenie zam6wieniajestzlohenie oferty w oparciu o wymagania
okreSlonew Warunkachprzetargu.
prowadzonebqdziew trybie przetargu.
2. PostEpowanie
3. Warunki udzialu w postQpowaniu:
1) Wykonawca (lub Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie)zamierzaj4cy zNoi.y(.ofertp
zobowi4zany jestn pod rygorem nie prryjgcia oferty, przedstawi(.Zamawiaj4cemuo
nie p6Zniej niZ 6 dni przed terminem zNoLeniaofert, aktualne informacje (imip
i nazrvisko) dotyczqce czlonk6w organ6w zarz1dzaj4cych i nadzorczych Wykonawcy
(lub Wykonawc6w wystppuj4cych wsp6lnie)oa takLe pelnomocnik6w lub prokurent6w,
ktfirzy bgd4 reprezentowali Wykonawcp w postgpowaniu.
2) O udzielenie zam6wieniamog4ubiegai sig Wykonawcy,kt6rzy;
w zakresieobjgtym przedmiotem
a) posiadaj4uprawnienia do wykonywania dziaNalnofici
zam6wtenia,a w szczeg6lno Sci:
. prowadzq zarcjestrowane dzialalno36 gospodarcz6
o posiadaj4koncesje,zezwolenialub licencje w zakresieobjgtym zam6wieniem;
b) posiadaj4niezbEdnqwiedzEi doSwiadczenieoraz dysponuj4potencjalemtechnicznym
i osobami zdolnymi do wykonaniazam6wienia, aw szczeg6lnoSci:
o posiadaj4wdroZonesystemy zarzqdzaniajakoSci4spelniaj4cewymagania zawarte
w AQAP serii 2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajd;tiTsiEw sytuacji ekonomiczneji'finansowej zapewniajqcejwykonanie
:
zam6wienia a w szczeg6lnoSci
. posiadajqubezpieczenieod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresieprowadzonej
dzialalnoSci gospodarczej .
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4. ZamawiajqcydokonaocenyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialuw postqpowaniu
napodstawiezNolonychoSwiadczeri
i dokument6wzgodniezformilq,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zamawiajqcydopuszcza
moZliwoSdskladaniaofert czgsciowychwedlugprzedmiot6w
zam6wienia,kt6rych szczegllowywykazstanowizalqczniknr1ado Warunktwprzetargu.
IloS6przedmiot6wzam6wienia: 197.
Wykonawcamohe
zloLy| oferty czgSciowe
najedenlub wiEcejprzedmiot6wzam6wienia.
przyslugujeprawodokonaniaodrgbnegowyboru nakazdyzprzedmiot6w
Zamawiaiqcemu
zam6wienia. Z amawiaj4cynie dopuszczaskladania ofert wariantowych.
6. Zamawiajqcydopuszcza
mo2liwoSipowierzeniawykonaniaczgsciumowypodwykonawcom
(poddostawcom).
7. Kryteriaocenyofertwrazze znaczeniemposzczeg6lnych
kryteri6w:
cenaoferty (koszt)
waga lcl4erium : 100 o/o.
Zanavnajqcyprzy obliczaniutegokryteriumbEdziebral pod uwaggwartoS6brutto
przedmiotyzam6wienia.
za poszczeg6lne
8. Warunkiprzetargumointaodebrai,po z-Noleniupisemnego
wniosku,osobiScie
w siedzibie
je
Zamawiajqcego
lub Zamavnajqcy
przeSle na wskazanywe wnioskuadres.
9. Terminrealizacjiumowy ustalasig do dnia 30.11.2011r.
10. Miejscerealizacjiumowy:
JednostkaWojskowa3293
ul. Witkowska8
62-430Powidz
11. OfertE,w formiepisemnej,nale?yzloZy| w:
2 BazieMaterialowo-Techniczn
ej
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4,99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 220(kancelariatajna)
godz.1100.
do dnia 06.06.2011r.
12. Wykonawcazvnqzarrybgdzie ofertqprzez60 dni od terminu jej zlozenia.
13. W przypadku,gdy w postEpowaniu
zlohonazostaniejednaofertaodpowiadaj4ca
treSci
przetargu,w celuustaleniapostanowieri
Warunk6w
umowy Zamawiajqcyprzeprowadzi
negocjacjez jednymWykonawc4w oparciuo treS6zlohonejoferty,na podstawieart.72
Kodeksucywilnego.
14. Kwotawadium97.370,00
zN
(slownie: dzievigtdziesi4tsiedemtysigcytrzystasiedemdziesi4t
zlotych00/I 00).
przedmiotachzanowienia
Wysoko66wadiumw poszczeg6lnych
i spos6bwniesieniawadium
okreSlarozdzialXI Warunkiwprzetargu.
15. Zamawiajqcy
wymagalbEdzie,przedpodpisaniem
umowy,wniesieniazabezpieczenia
wykonaniaumowy w wysokoSciI YowartoScibruttoumowy.
16. Do uplywuterminuskladaniaofertZamawiajqcyzastrzega
sobieprawodo zmianylub
odwolaniaWarunk6wprzetargu.
n. Osobaupowaznionado kontakt6w:
wew. 430-148.
mjr Marcin FURMANCZyX tel. +48 (24)253-67-97
1 8 . Zamawialqcyzastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
19. Ogloszenie
nie stanowioferty w rozumieniuart. 66 Kodeksucywilnego.
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Data sporzqdzeniamodyfikacji ogloszenia: 26.05.201h.
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