OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
ut. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA
nr tel. 22 6 873 350
nrfax226873 444
e-mail: iu.suzbrmon.goy.p1
www.iu.wp.mil 1)1
Link internetowy do warunków przetargu: www.iu.wp.mil.pl (zakładka przetargi)
Zaprasza do składania ofert na: dostawę zestawów do radiowego sterowania wybuchami ZRSW
w wersji „P”
Postępowanie nr: ]11/4251VI-27/UZ/PRZLDOSJKI2O11
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Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania
określone w Warunkach przetargu.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
Warunki udziału w postępowaniu: określone w Warunkach przetargu.
Kryterium oceny ofert: wartość brutto oferty znaczenie 100%.
Warunkiem koniecznym do podejmowania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności formalno
prawnych w postępowaniu jest wniesienie opłaty za „Warunki przetargu”, w wysokości 39,00 zł.
(słownie: trzydzieści dziewięć złotych) na konto Inspektoratu Uzbrojenia, nr rachunku NBP O/O
Warszawa nr 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000 (w tytule wpisując.” opłata za „Warunki
przetargu” w postępowania nr IU/4251V1-27/UZ/PRZLDOS/K1201 1).
Warunki przetargu można pozyskać ze strony internetowej Zamawiającego lub odebrać po złożeniu
pisemnego wniosku do Zamawiającego.
Wymagany termin dostawy wyrobów: do 30 października 2011 r.
Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.07.2011 r.
do godz. 9.00.
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu jej złożenia.
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.
Kwota wadium: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości: 10 % wartości brutto umowy.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany łub odwołania
Warunków przetargu.
Osoby upoważnione do kontaktów:
1) ppłk Jacek BOCZKOWSKI
tel. 22 6 873 357,
2) mgr Marzena SIEMLĄTKOWSKA
tel. 22 6 873 445.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany łub odwołania ogłoszenia.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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PRZEWODNI9ZĄCY KOMISJI
ppłk Jacld3pCZK WSM

