Nr postepowania: IU/340/XI-45/UZIPRZIDOSIK/2011
OGLOSZENIE
ZAMAWIAJJ\CY:
INSPEKTORAT UZBROJENIA
00-909 Warszawa, ul. Krolewska 1/7
telefon: (48/22) 687-22-11, faks: (48/22) 687-34-44,
Adres intemetowy: www.iu.wp.mil.pl;
e-mail: totmdzsz(ili.mw.mil.pl.
zaprasza do sldadania ofert na:
"System LINK-II dla potrzeb COM'
Nr referencyjny postepowania: 1U/340/XI-45/UZ/PRZIDOSIK/2011
1. Podstawa do ubiegania sie 0 udzielenie zam6wienia jest zlozenie oferty w oparciu 0 wymagania
okreslone w Warunkach przetargu.
2. Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postepowaniu:
1) 0 udzielenie zam6wienia moga ubiegac sie wykonawcy, kt6rzy posiadaja uprawmema do
wykonywania dzialalnosci objetej zam6wieniem, posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz
dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia i znajduja sie
w sytuacji ekonomiczno - finansowej zapewniajacej wykonanie zam6wienia;
2) pozostale warunki oraz wykaz dokurnent6w potwierdzajacych ich spelnienie okreslone zostaly
w "Warunkach przetargu"
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczeg61nych kryteri6w:
Cena brntto oferty - znaczenie 100 %.
5. Warunki przetargu mozna odebrac po zlozeniu wniosku i wniesieniu oplaty w wysokosci: 57,00 zl,
(slownie: piecdziesieciu siedmiu zl.) na konto: Inspektoratu Uzbrojenia or 58 1010 1010 0015 1522
3100 0000. (z dopiskiem: "Oplata za Warunki Przetargu - nr referencyjny postepowania: IU13401XI
45IUZlPRZlDOSIK/2011) ", osobiscie w siedzibie Szefostwa Techniki Morskiej Inspektoratu Uzbrojenia
03-867 Warszawa ul. Nieswieska 54/56 lub Zamawiajacy przesle je na wskazany we wniosku adres.
6. Termin realizacji urnowy: 30.11.2011 r.
7. Oferte, w formie pisemnej, nalezy zloZycw kancelarii jawnej Zamawiajacego, pok. Dr 211
00-909 Warszawa, ul. Kr6lewska 1/7 w godz.: 08.00-15.00, lub przeslac poczta na adres: INSPEKTORAT
UZBROJENIA, 00-909 Warszawa, ul. Kr61ewska 1/7, do dnia 21.06.2011 r, godz. 11.00.
8. Wykonawca zwiazany bedzie oferta przez okres 60 dni od terminu jej zlozenia.
9. Zamawiajacy po dokonaniu komisyjnej oceny zlozonych ofert, w celu wyborn najkorzystniejszej oferty
przeprowadzi aukcje elektroniczna,
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 - 80.000,00 zl. (slownie: osiemdziesiat tysiecy zl.)
12. Zamawiajacy wymagal bedzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania urnowy w wysokosci: 10 % wartosci brntto umowy.
13. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6w przetargu.
14. Osoby upowaznione do kontakt6w:
Zygmunt ROMANKIEWICZ - tel. (048) 58/626-33-76,
Ryszard GORYSZEWSKI
- tel. (048) 58/626-32'()8,
kmdr Andrzej PUDERECKI - tel. (048) 22/ 684-68-02.
15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci lub odwolania niniejszego ogloszenia.
16. Ogloszenie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
17. Postepowanie prowadzone bedzie w jezyku polskim.
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Warszawa, dn.

2011 r.

