OGLOSZENIE
Zamawiaj1lcy:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
AI. Niepodleglosci 218, 00-911 Warszawa
telefon: (22) 687 2211, faks: (22) 687 46 61,
Adres internetowy: www.iu.wp.mil.pl;
e-mail: totmdzsz@mw.mil.pl.

zaprasza do skladania ofert na dostawe:

- radar mobiJny RM-IOO - 1 kpl,
Nr referencyjny postepowanla: IU/309/XI-46IUZ/PRZIDOSIKI2011.
I.

Podstawa do ubiegania si~

0

udzielenie zamowienia jest zlozenie oferry w oparciu

0

wymagania

okreslone w Warunkach przctargu.
2.

Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu.

3.

Warunki udzialu w postepowaniu:

4.

§ 11 ust. 1 decyzji NT291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad
i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej um6w, ktorych przedmiotem jest uzbrojenie tub
sprzet wojskowy (Dz. Urz. MON.06.14./79 z pain. zm.).
Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczeg6lnych kryteriow:

1)

I)
S.

Cena oferty - znaczenie 100 %.

Warunki przetargu mozna odebrac po zlozeniu wniosku i wniesieniu oplaty w wysokosci: 74,00 zl

(stownie: siedemdziesiat cztery z!) na konto: Inspektoratu Uzbrojenia w NBP % Warszawa nr 58
1010 1010 0015 1522 3100 0000 (z dopiskiem: "Oplata za Warunki Przetargu - nr referencyjny
postepowanla: lUI309IXI-46/Uz/PRZIDOSIKl201Iosobiscie w siedzibie Prowadzacego postepowanie •
Szefostwie Techniki Morskiej ul. Nieswieska 54/56

lub Prowadzacy postepowanie przesle je na

wskazany we wniosku adres.

6. Pozadany tennin realizacji umowy: 30.11.2011 r,
7. Oferte, w forrnie pisemnej, nalezy zloZyc w siedzibie Zarnawiajacego, w Warszawie, przy AI.
Niepodleglosci 218, w kancelarii jawnej Inspektoratu Uzbrojenia pok. nr 023, do dnia 10.05.2011 r. do
godz. 09.00.
8.

Wykonawca zwiazany bedzie oferta przez okres 90 dni od terminu jej zlozenia,

9.

Zamawiajacy po dokonaniu komisyjnej oeeny zlozonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej
przeprowadzi aukcje elektroniczna,

10. W przypadku , gdy w postepowaniu zlozona zostanie jedna oferta odpowiadajaca tresci Warunk6w
przetargu, w eelu ustalenia postanowien umowy Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje z jednyrn
Wykonawca w oparciu tresc zlozone] oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.

°

11. Kwota wadium - 50 000,00 zl.
12. Zamawiajacy wyrnagal bedzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci: 10 % wartosci brutto umowy.
13. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zrniany lub odwolania
Warunk6w przetargu,
14. Osoby upowaznione do kontaktow: - pan Andrzej SUBOCZ - tel. (22) 687 2356,
• kmdr por. Krzysztof KLEJMENT- tel. (22) 687 23 83.
15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zrniany lub odwolania niniejszego ogloszenia,
16. Ogloszenie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilncgo.
17. Postepowanie prowadzone bedzie w jezyku polskim,

Warszawa, dn.......".04.2011 r.

