hrosno ldrzańskie ONKMOKOMNNrK
INcOojACgA
9 oEgONOWYCe WAoSwTATÓW TECeNICwNYCe W KoOŚNIE
OaowAŃSKIj O miANOWANYCe W oOKr OMNN mOSTĘmOWANIACe
moOWAawONYCe NA mOaSTAWIE § NR aECYwgI O9NLjON jINISToA
OBoONY NAoOaOWEg
z dnia OS lipca OMMSrK w sprawie zasad i tróbu zawierania w resorcie obronó narodowej
umówI któróch przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowó

lgłoszenie publikowane jest na podstawie § NR tótócznóch do aecózji O9NLjlk
jinistra lbronó karodowej z dnK OS lipca OMMSrK w sprawie zasad i tróbu zawierania umówI
któróch przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowó EazK rK jlk z OMMSrK kr N4I pozK
NT9 z późnK zmKFK
Adres wamawiającegoW
9 oejonowe tarsztató TechniczneI ulK lbrońców ptalingradu NMI SS-SMM hrosno ldrzańskieI
caxK MSU PST OP PPK pzczegółowe informacje o prowadzonóch postępowaniach zawarte będą
na stronie wwwKarmóKmilKpl K
rWAdAW
NK mowóższa informacja jest zapótaniem o chęć udziału w postępowaniuI jednakże nie
stanowi zaproszenia do składania ofert i zawarcia umowóK
OK t planowanóch postępowaniach na podstawie § NN aecózji O9NLjlk będą mogli się
ubiegać o zamówienie wókonawcóI którzóW
NK posiadają uprawnienia do wókonówania określonej działalności lub czónnościI jeżeli
ustawó nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńI
OK posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dósponują potencjałem technicznóm i
osobami zdolnómi do wókonówania zamówieniaI
PK znajdują się w sótuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wókonanie zamówieniaI
4K wółonili podwókonawców lub poddostawców zgodnie z zasadami określonómi w
hodeksie kajlepszóch mraktók w Łańcuchu aostawI jeżeli zamawiającó określi taki
wómógK
PK wamawiającó zastrzega sobie prawo do zmianó lub nie realizacji planu bez uprzedzeniaI
uzasadnienia i wójaśnieńK
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4K wamawiającó informujeI że nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i materialnej w
stosunku do potencjalnóch wókonawców i innóch z tótułu odstąpienia od realizacji
poniższego planu lub jego zmianóK
RK wamawiającó informujeI że do zawartóch treści ogłoszenia nie będzie udzielał żadnóch
dodatkowóch informacji i wójaśnieńK
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Temató planowanóch dostaw i usług
aostawa części zamiennóch do pojazdów bojowóchW mT-9N i twT-P
aostawa części zamiennóch do oapT-PRMNI jotoroli dm-P4M i westawu
fntercom – plTAp

P

kaprawa urządzenia dźwigowego Ta-RM

4

oegeneracja podzespołów pojazdów bojowóch
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