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Link intemetowy do warunk6w przetargu: http://www.iu.wp.mil.pl zakladka PRZETARGI

zaprasza do skladania ofert na dostawe w latach 2011 -;- 2018:

19 sztuk ci,tkich kolowych pojazd6w ewakuacji i ratownictwa technicznego
spelniajacych wymagania okreslone w .Warunkacb przetargu"

Nr referencyjny pestepowanla. IU/3011X-37IUZlPRZlDOS/S/2011
1. Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu na podstawie wytycznych,
stanowiacych zalacznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26
lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umow,
kiorych przedmiotem jest uzbrojenie tub sprzet wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179,
z pozn. zm.), oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, pOZ. 93, z pozn, zm.) z uwzglednieniem § 37 ust. 1 Decyzji nr 291/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.
2. Warunki udzialu w postepowaniu: okreslono w Warunkach przetargu.
3. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczegolnych kryteriow:
1) koszt nabycia sprzetu 0 znaczeniu 80 % ,
2) wartosc oferty offsetowej 0 znaczeniu 10 %,
3) warunki gwarancji

0

znaczeniu 7 0/0,

4) koszt uzytkowania sprzetu w okresie jego przydatnosci technicznej

0

znaczeniu 3 %.

Po ocenie ofert ostatecznych przez Zamawiajacego Wykonawcy, ktorych oferty spelniaja
.Warunki przetargu", zostana zaproszeni do skladania ofert waukcji elektronicznej.
Wartosc punktowa za kryteria wyszczegolnione w ppkt. 2) -;- 4) zostanie wyliczona podczas
badania oferty i bedzie wartoscia stala, Podczas aukcji licytowany bedzie wylacznie koszt
nabycia spn-,tu. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska lacznie
najwyzsza liczbe punktow, Obliczenia dokonywane beda z dokladnoscia do dwoch miejsc
po przecinku.
4. Podstawa do ubiegania sie 0 zamowienie jest wniesienie przez Wykonawce oplaty
za otrzymane Warunki przetargu (z dopiskiem.; Oplata za warunki przetargu 
nr postepowania: IUI301lX-37IUZIPRZIDOSISI2011") w wysokosci: 80 zl (slownie:
osiemdziesiat zl) na konto Inspektoratu Uzbrojenia nr 58 1010 10100015152231000000.
Kserokopie dowodu wplaty, zawierajaca numer referencyjny postepowania, nalezy
dostarczyc do Zamawiajacego - do jednej z osob wskazanych w Czesci VIn "Warunk6w
przetargu" (przeslac faksem, poczta lub dostarczyc osobiscie) z jednoczesnym podaniem
danych finny (adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) oraz osob uprawnionych do kontaktu
z Zamawiajacym. Zamawiajacy po otrzymaniu powyzszych infonnacji oraz potwierdzenia
wplaty przekaze .Warunki przetargu", kt6rych posiadanie przez Wykonawce bedzie
warunkiem koniecznym do podejmowania jakichkolwiek czynnosci fonnalno-prawnych
w postepowaniu,
5. Wymagany tennin realizacji umowy: do dnia 30.11.2018 r,

6. Oferte wstepna na zasadach okreslonych w Warunkach przetargu, nalezy zlozyc
w siedzibie Zamawiajacego do dnia 20 czerwca 2011 r. do godz. 9.00.
7. Wykonawca zwiazany bedzie oferta przez okres 60 dni od terminu otwarcia ofert
ostatecznych.
8. Zamawiajacy przeprowadzi przed
zlozeniern
ofert
ostatecznych negocjacje
z Wykonawcami (w jezyku polskim) majace na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia,
9. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przeprowadzi aukcje elektroniczna
na zasadach okreslonych w .Warunkach przetargu".
10. W przypadku, gdy w postepowaniu zlozona zostanie jedna oferta odpowiadajaca tresci
warunk6w przetargu, w celu ustalenia postanowien umowy zamawiajacy przeprowadzi
negocjacje z jednym wykonawca w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72
Kodeksu cywilnego.
11. Kwota wadium: 1.000.000,00 zl.
12. Przed podpisaniem umowy, w terminie 14 dni od dnia przeslania zawiadomienia
o wyborze oferty Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosc brutto dostawy sprzetu w roku 2011
(w zaokragleniu do pelnych zlotych), W kolejnych latach realizacji umowy, Wykonawca
zobowiazany bedzie do wniesienia zabezpieczenia umowy w wysokosci 5 % wartosc
brutto sprzetu w danym roku dostawy w terminie do 15 stycznia danego roku realizacji
umowy.
13. Do uplywu terminu skladania ofert ostatecznych zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zmiany lub odwolania "Warunkow przetargu".
14. Osoby upowaznione do kontaktow:
Przewodniczacy komisji: plk Wojciech MULARCZYK, tel. +48 22 687 33 99,
Sekretarz komisji: pplk Radoslaw JEpRYCH, tel. +48 22 687-34-06,
e-mail: iu.stIad@mon.gov.pl, fax. +48 22 687-34-22;
15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
16. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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