OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
iNSPEKTORAT UZBROJENLA;
ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA;
nrtel. (22)6 873 384;
nr fax (22) 6 873 444;
e-mail: iu.sdil(cE),mon.oy.pl;
Link internetowy do warunków przetargu: http:!/www. iti. wp. miLpl;
zaprasza do składania ofert na:
„Dostawę odbiorników radiowych EK 896 z anteną typu HA1O4/512HF”
-

1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie
oparciu
o wymagania określone w warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu: określone w Warunkach przetargu
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów: Cena o znaczeniu 100%;
5. Warunki przetargu można odebrać po wniesieniu przez Wykonawcę opłaty w wysokości: 37,00 zi
(trzydzieści siedem złotych i OOj na konto inspektoratu Uzbrojenia nr 58 1010 1010 0015 1522
3100 0000 (wpisujqc w rubryce tytułem nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej (NIP,)
firmy z dopiskiem: „Op/ata za warunki przetargu
Nr postepowania: IU/377/yJ8JUZ/PRZYDOS/K!20]] „) Warunki przetargu można odebrać, po złożeniu pisemne2o wniosku
i udokumentowaniu wniesienia opłaty, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub Zamawiający
prześle je na wskazany we wniosku adres na zasadach określonych w pkt 1-3 warunków
przetargu.
6. Wymagany termin realizacji umowy: 15.11.2011r.
7. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w godz.: 800_900 i 1300_1400
lub przesyłać pocztą na adres do dnia 12.07.2011r. o godz. 9.00 (za termin złożenia oferty
przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
9. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści warunków
przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym
wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
10. Kwota wadium: 10.436,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i 00/]oo),
11. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem
wniesienia zabezpieczenia wykonania
umowy w wysokości: 10 % wartości brutto zamówienia.
12. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany łub odwołania
warunków przetargu.
13. Osoba upoważniona do kontaktów:
1) Przewodniczący komisji
ppłk Krzysztof JARUGA tel. (22) 6 873 384;
2) Sekretarz komisji
ppłk Roman SZOTT tel. (22) 6 873 047.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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