OGI,OSZENIE
ZAMAWIAJ.\CY:
SKARB PANSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA
ul. Kr61ewska 1/7,00-909 Warszawa
• tel.
22 6 873 350
• fax.
22 6 873 444
• e-mail:
iu.5uzbr@mon.gov.pl
• Internet:
www.iu.wp.miLpl
(link Internetowy do RWarunk6w przetargu": www.iu.wp.mil.pl-zaktadka Przetarg/l
zaprasza do skladania ofert w post~powaniu nr IU/471NI.19IUZJPRVDOSIKI2011, prowadzonym w trybie
przetargu na podstawie art. 70 1 Kodeksu cywilnego oraz "Wytycznych Ministm Obrony Narodowej w sprawie
zasad i trybu zawierania umow. ktorych przedmiotem jest uzbrojenie lub sprz€t
wojskowy", stanowi~cych
zal~cznik do decyzji Nr 291IMON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu
zawierania w resorcie obrony narodowej um6w. ktorych przedmiolem jest uzbrojenie lub sprzflt wojskowy,
oa dostawe wskaZoika laserowego swiatla widzialoee:o
z motliwoscia mootowBoia DB broni w ilosci 15 kpt
Podstaw~ do ubiegania sit( 0 udzielenie zam6wienia jest zlozenie oferty w oparciu 0 wymagania okreslone
w "Warunkach przetargu".
2. Warunki udzialu w postt(powaniu okrdlone s~ w "Warunkach przetargu".
3. Kryteria oceoy ofert:
1) wartosc brutto oferty
- ocena maksymalna 80 pkt.,
2) ponadstandardowe parametry taktyczno-techniczne
- ocena maksymalna 9 pkt.,
3) dlugosc okresu gwarancji
- ocena maksymalna 6 pkt.,
4) srednie roczne koszty utytkowania
- ocena maksymalna 5 pkt..
4. Waruokiem kooieczoym do podejmowania przez Wykonawct( jakichkolwiek czynnosci fonnaJno
pmwnych w postt(powaniu jest wniesieoie oplaty za "Warunki przetargu" w wysokosci 57,00 zl (slownie:
pit(Cdziesi~t siedem zlotych) na mchunek bankowy Inspektomtu Uzbrojenia:

1.

NBP %

Warszawa, nr 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000

(w tytu/e wpisujqc: oplflttl ZII .. War"nkl przetarg"" W postfPowflnl" nr: IUI4721VI-19IUZlPRZlD0S/K/2011)

oraz przeslanie do Zamawiaj~cego kopU dowodu wniesienia tej oplaty, wraz z woioskiem 0 przekazanie
"Warunk6w przetargu" okreSlajl\.cym spos6b ich przekazania, zawieraj~cym nazwt(, adres, nr telefonu,
nr faksu, adres strony intemetowej i poczty eJektronicznej, a takte wskazuj~cym osoby upmwnione
do kontaktu z Zamawiaj~cym.
5. Wymagany termin dostawy przedmiotowego SpfZt(tu: do 30 listopada 2011 r.
6. Ofertt(, w formie pisemnej, nalei;y zloi;yc w siedzibie Zamawiaj~cego do dnia 21.10.2011 r. do godz. 9.00.
7. Wykonawca b~zie zwj~ny ofe~ przez okres 30 doi od dnia uplywu terminu jej zlo.zenia.
8. W przypadku, gdy w post~powaniu zostanie przyj~ jedna oferta odpowiadaj~ca tresci "Warunk6w
przetargu", w ceJu ustalenia postanowien umowy, Zamawiaj~cy przeprowadzi negocjacje z jednym
Wykonaw~ w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
9. Kwota wadium wynosi 20 000,00 zI (slownie: dwadzieScia tysit(cy zlotych).
10.Zamawiaj~cy b~zie wymagal, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia naletytego
wykonania umowy w wysokosci 10 0/'0 wartosci brutto umowy.
11.Wszelkie dokumenty skladane w postt(powaniu nalei;y przygotowac w j~zyku polskim.
12.Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania
"Warunk6w przetargu".
13.0soby Zamawiaj~cego upowainione do kontakt6w z Wykonawcami:
1) ptk dr in!. Marek CHOJNACKI
- tel. 22 6 873 350,
2) mgr in!. Jerzy KUTYtA
- tel. 22 6 873 458.
14.Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do zmiany Jub odwolania ogloszenia.
15.0gloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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