OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
uL Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA
• nr tel. (22) 687 93 26
• nr fax (22) 687 34 44
• e-mail: iu.st1admon.goy.p1
zaprasza do składania ofert na realizację pracy rozwojowej pn. „Kontenerowa piekarnia
polowa” kryptonim RYDZ etap Określenie Założeń do Projektowania.
-

Nr referencyjny postępowania: IU/450/X-381UZ/PRZ/ROZ/K!201 1
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie ofert)” w oparciu
o wymagania określone w Warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, tj. prowadzą
działalność gospodarczą, zarejestrowaną w KRS w zakresie ujętym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), obejmującym podklasę: 72.19.Z Badania naukowe
i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto znaczenie 100%.
5. Warunki przetargu można odebrać po wniesieniu opłaty w wysokości 62,00 PLN (sześćdziesiąt
dwa złote) na konto: 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000 (z dopiskiem: „Opłata za Warunki
przetargu
nr referencyjny postępowania: ltJ/4501X-38/UZ/PRZ/ROZ/K/201 1”) Warunki
przetargu można odebrać, po złożeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu wniesienia opłaty,
osobiście w siedzibie Zamawiającego lub Zamawiający prześle je na wskazany we wniosku adres.
6. Wymagany czas realizacji umowy: do 40 tygodni od dnia podpisania umowy.
7. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 05 września 2011 r.
do godz. 13°.
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 postanowiei umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym
Wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
10. Kwota wadium: 4.000,00 PLN (cztery tysiące złotych).
11. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.
12. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania
Warunków przetargu.
13. Osoby upoważnione do kontaktów:
1) Wojciech GROCHOLA tel.: (22) 687 93 26;
2) Krzysztof BASAJ tel.: (22) 687 34 02.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
1 5. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
-

-

—

-

—

—

PRZEWODKOMISH
Wojciech GROCHOLA

