OGLOSZENIE

ZAMAWIAJA~Y:

Inspektorat Uzbrojenia
AI. Niepodleglosci 218, 00-911 Warszawa
,/ nr tel. 22 6846276
,/ nr fax. 22 6874661
,/ e-mail:otlot@wp.mil.pllubiu.stlot@mon.gov.pl

,/ www.iu.wp.mil.p1

Link internetowy do warunk6w przetargu: http://www.iu.wp.mil.pllprzetargi/

zaprasza do skladania ofert nat Dostawe technicznycb srodk6w materialowyck do statkow po
wietrznych.
Nr referencyjny postepowania: IU/336/IX-34/UZlPRZlDOSIK/201l
1. Podstawa do ubiegania sie 0 udzie1enie zamowienia jest zlozenie oferty w oparciu
o wymagania okreslone w .Warunkach przetargu",
2. Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postepowaniu: okreslone w "Warunkach przetargu"
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczeg61nych kryteriow - cena 0 znaczernu
100%;
5. Warunki przetargu mozna odebrac po wniesieniu oplaty (z dopiskiem: "Oplata za warunki
przetargu - nr referencyjny postepowania: IUI336IIX-34IUZIPRZIDOSIK/2011) w wysoko
sci 37 zl na konto: Inspektoratu Uzbrojenia nr 58 1010 10100015152231000000. Warun
ki przetargu mozna odebrac, po zlozeniu pisemnego wniosku, podajac dane firrny (adres, nr
tel., nr fax, e-mail) oraz wskazac osoby uprawnione do kontaktow z Zamawiajacym i udo
kumentowaniu wniesienia oplaty, osobiscie w siedzibie Zamawiajacego 1ub Zamawiajacy
przesle je na wskazany we wniosku adres.
6. Wymagany terrnin realizacji umowy: 30.11.2011 r.
7. Oferte, w forrnie pisemnej, nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego w Punkcie Przyjmo
wania Ofert Inspektoratu Uzbrojenia u1okowanym w holu glownym budynku przy AI. Nie
podleglosci 218 czynnym w dni robocze w godz. 800 - 9°° i 13°0 - 1400 do dnia 05.05.2011
do godz. 900 •
8. Wykonawca zwiazany bedzie oferta przez okres 60 dni od terrninu otwarcia ofert.
9. W przypadku, gdy w postepowaniu zlozona zostanie jedna oferta odpowiadajaca tresci wa
runkow przetargu, w ce1u usta1enia postanowien umowy zamawiajacy przeprowadzi nego
cjacje z jednym wykonawca w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu
cywi1nego.
10. Kwota wadium: 32.000,00 zl.
11. Zamawiajacy wyrnagal bedzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wy
konania umowy w wysokosci: 10% wartosci brutto zamowienia,
12. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub od
wolania "Warunk6w przetargu".
13. Osoba upowazniona do kontaktow:
pplk Michal MARCINIAK
tel., (48 22) 687-41-15
mgr inz, Tomasz BANKA
tel., (48 22) 687-41-59
e-mail: otlot@wp.mi1.pl,
fax (48 22) 628-92-69
14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 1ub cdwolania ogloszenia.
15. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywi1nego

