OGLOSZENIE

ZAMAWIAJi\CY;
INSPEKTORAT UZBROJENIA
uI. KrOlewska tn, 00-909 WARSZAWA
• nr tel. (22) 687 93 26
• nr fax (22) 687 34 44
• e-mail: iu.stlad@mon.gov.pl
zaprasza do skladania ofert na realizacj~ praey rozwojowej pn. "Zintegrowany system
wykrywania, ostrzegania i alarmowania 0 skaieniach" kryptonim. Promien-Z - etap
OkreSlenie Zaloien do Projektowania.
Nr referencyjny postC(powania: IU/47IfX-38IUZIPRZlROZIKJ2011
1. Podstaw'l. do ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia jest zlozenie oferty w oparciu
o wymagania okreslone w Warunkach przetargu.
2. PostC(powanie prowadzone bC(dzie w trybie przetargu.
3. 0 udzielenie zam6wienia mog'l. ubiegac si~ Wykonawcy, kt6rzy:
1) posiadaj'l. uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
zwi'\.ZM.ej z realizacj'l. zam6wienia b~d'l.cego przedmiotem niniejszego post~powania;
2) posiadaj'l. niezbC(dn'l. wie~ i doswiadczenie oraz dysponuj'l. potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
3) znajduj'l. siC( w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj'l.cej wykonanie
zam6wienia.
4. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto - znaczenie 50%, doswiadczenie Wykonawcy 
znaczenie 35%, tennin realizacji - znaczenie 100/0, ocena techniczna oferty - znaczenie 5%.
5. Warunki przetargu moma odebrac po wniesieniu oplaty w wysokosci 67,00 PLN
(szescdziesi'l.t siedem zlotych) na konto: 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000
(z dopiskiem: "Oplata za Warunki przetargu - nr referencyjny postC(powania: IU/47IfX
38IUZlPRZlROZIKJ2011 ") Warunki przetargu mozna odebrac, po zlozeniu pisemnego
wniosku i udokumentowaniu wniesienia oplaty, osobiscie w siedzibie Zamawiaj'l.cego
lub Zamawiaj'l.cy przesle je na wskazany we wniosku adres.
6. Wymagany czas realizacji umowy: do 45 tygodni od dnia podpisania umowy.
7. Ofertc(, w fonnie pisemnej, nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj'l.cego do dnia
14 listopada 2011 r. do godz. 13 30 •
8. Wykonawca zwi'l.-Zany b~dzie ofert'l. przez okres 60 dni od tenninu jej zlozenia.
9. W przypadku, gdy w postC(powaniu zlozona zostanie jedna oferta odpowiadaj'l.ca tresci
Warunk6w przetargu, w celu ustalenia postanowien umowy Zamawiaj'l.cy przeprowadzi
negocjacje z jednym Wykonawc'l. w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72
Kodeksu cywilnego.
10. Kwota wadium: 10.000,00 PLN (dziesiC(c tysiC(cy zlotych).
11. Zamawiaj'l.cy wymagal bC(dzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
naletytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci brutto zam6wienia.
12. Do uplywu tenninu skladania ofert zamawiaj'l.cy zastrzega sobie prawo do zmiany
tub odwolania warunk6w przetargu.
13. Osoby upowatnione do kontakt6w:
1) Wojciech GROCHOLA - tel.: (22) 68793 26;
2) pplk KrzysztofLEPCIO - tel.: (22) 687 3248.
14. Zamawiaj'l.cy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia
15. Ogloszenie nie stano wi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

PRZEWODNICZ.t\CY KOMISJI

GcW~
Wojciech GROCHOLA

