OGLOSZENIE
ZAMAWIAJt\CY:

SKARB P ANSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA
ul. Kr61ewska 1/7,00-909 WARSZAWA
nr tel. 22 6 873 350
nr fax 22 6 873 444
e-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl
www.iu.wp.mil.pl

Link intemetowy do wanlDk6w przetargu: www.iu.wp.mil.pl (zakladka przetargi)
Zaprasza do skladania ofert na:
Post~powanie

dostaw~

oaboj6w rakietowycb oSwietlaj,cych 0

zasi~gu

do 1 000 m

or: IU/S29NI-201U1JPRZ/DOSIKI2011

Podstaw~ do ubiegania siC( 0 udzielenie zam6wienia jest zlozenie oferty w oparciu 0 wymagania
okreslone w warunkach przetargu.
2. Post~powanie prowadzone bC(dzie w trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postC(powaniu: okreslone w warunkach przetargu.
4. Kryterium ooony ofert:
1) wartosc brutto oferty - znaczenie 95%;
2) koszt eksploatacji wyrob6w w okresie ich przydatnosci technicznej - znaczenie 5%.
5. Warunkiem koniecznym do podejmowania przez WykonawcC( jakichkolwiek czynnosci fonnalno
-prawnych w postC(powaniu jest wniesienie oplaty za warunki przetargu, w wysokosci 60,00 zl
(slownie: szescdziesillt zlotych) na konto Inspektoratu Uzbrojenia, nr rachunku NBP 010 Warszawa
nr 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000 (w tytule wpisujqc: oplata za warunk; przetargu
w postgJowania nr IUI529/Vl...20IUZlPRZlD0SlKl2011).
6. Warunki przetargu moina pozyskac ze strony intemetowej Zamawiaj~oogo lub odebrac w siedzibie
Zamawiaj~cego, po uprzednim zlozeniu pisemnego wniosku.
7. Wymagany termin dostawy wyrob6w:
I) do 30 listopada 2011 r. - dla dostaw realizowanych w 2011 r.,
2) do 31 paidziernika 2012 r. - dla dostaw realizowanych w 2012 r.
8. OfertC(, w fonnie pisemnej, naleZy zloZyc w siedzibie Zamawiaj~cego do dnia 3.011.2011 r. do godz. 9.00.
9. Wykonawca zwi~y bC(dzie ofertEl przez okres 60 dDi od dnia uplywu terminu jej zloten ia.
10. W przypadku, gdy w posutpowaniu zlotona zostanie jedna oferta odpowiadaj~ca tresci warunk6w
przetargu, w celu ustalenia postanowieit umowy, ZamawiajElcy przeprowadzi negocjacje z jednym
WykonawcEl w oparciu 0 tresc zlo:zonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
11. Kwota wadium: 50.000,00 PLN (slownie: piC(cdziesi~t tysiC(cy zlotych).
12. ZamawiajElcy wymagal b~zie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy w wysokosci: 10 % wartosci brutto umowy.
13. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania
warunk6w przetargu.
14. Osoby upowainione do kontakt6w:
1) pIk Zbigniew MARCINIAK
- tel. 22 68 73 423,
2) pplk Adam ZIOLO
- tel. 226873373.
15. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
16. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1.

p

Y!<OMISJI

UJJ;;;>z:<:::?
CINIAK

