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Protok6l postqpowaniao udzieleniezam6wieniaw lrybie przetargu
CzE!6og6lm
I

Danezamawiajgcego
Pehranazwazamawiaj4cego:
2 BazaMatenalowo- Techtriczna
ul. Bohater6w Walk trad Bzure
99 - 300 Kuttro
REGON;
Telefon
e-mail:

610029a$
(42) 150-23-53
zamowietria.2bmt@sow.mil,pl

NIP:
falG:

775-001-3&49
(42) 750-2+89

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotuzam6wienia:
z produkcji 2011r) akumulator6w
Dostrwa 4 sztuk fabryczni€no$Tch(pochodzgcych
Iotniczych typu 20FP25H1CT-R oraz 28 sztuk fabrycznie nowych (pochodz€cych
z produkcji 2011r) ogniwtypu I'P25H1C
zl,
nakwote73.039,61
zam6wieniaustalonazostala
Wartoidszacunkowa
eum.
co stanowir6wnowarlo(i16.922,60
wtriosku
na podstawie
dokonanow dniu 14.10.2011I.
Ustaleniawartoscizam6ivieoia
udzieleaia
zamdwieDia.
trybu
o zetwierdzeDie
rano,ci /am6$ienid:Marcin FURMAXCZYK
u.talcnia
Osobae"oby*dokonrLjqca
Tryb postgrowania
prowadzono
w trybie:przetarguzgodniez $ 19 ust 1 pkt 1)w zwiazku
PostQpowanie
z S 20 Wltycznych Ministra Obrotry Narodowel w splaYi€ asad i trybu zawierania
um6w, ld6rych przeddiotem jest uzbrojenie lub sprzgl woiskowy stanowiecych
zalgcznikdo rlecyzjiNr 291,MONMintutra Obrony Narodowejz dnil26 07,2006r.
@z. UIz. MON z 2006r-'Nr 14 poz.179ze zJn').
* biepatrzebnastuellii

;,
,;:;;;;;;ffi"

ylrr),
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4,

Wykrz os6bzwi{zanych z plzygofow{ eD postQpowa g oraz przeprowadzed€m
postQllowaniapo stronie zamawiaj4cego:
1. Imig i nazwiskokiero\mikaZamawiajqcego:
plk dr ini' Grzegorz LISOWSKI
zgodniez $ 8 ust 1 ww. w)tycznychzlozylodwiadczenie
Kierowdk Zamawiaj4cego
na zalqczonym
drukuZPW-I1
Zamawiaj{cego,
kt6remukierownikZamawiaj4cego
2. Imiq i nazwiskopracownika
zan6wienia:
powierzylzastrzezone
o udzielenie
dla siebieczynnoiciw postppowaniu
pplk SylwesterTROJSZCZAK
postqpowania
przygotowanie
zam6wionia
o udzielenie
CzyDnosd:
i przeptowadzenie
- z wyl4czeniem
postQpowaniu
wyboruofertynajkorzystnie.jszej
lv przedmiotowym
olazzawarcnumowy,
powierrytz^strzeL\rne
kt5remukierownikZamau'iaj{cego
PracownikZamawjajqcego,
o udzielenie
zam6wienia,
zgodniez $ 8 ust.l
dla siebieczynnosci
w postqpowaDiu
na zal4czonym
drukuZPW-11.
ww. Wyrycmychzlozylo(wiadczenie
decyzji@
na podstawie
3. Komisjazostalapowolanaw dniu 13.10.2011r,
u€Ar*allirr Rozkazu DziennegoDow6dcy Bazy Nr 199/11
(nale4 zal.tczyi o.lpov iedni dokunent)

Czlonkowiekomisji:
Przewodniczqcy:mjrMarcinFURMANCZI'K
PanJakubGAWRYSIAK
Scketarzr
pplkMiroslaNMAJEWSKI
Czlonek:
por.PiohPI Dl lK
Czlonek:
do prowadzenia
KierownikZamawiajacegodzielil czlonkomkomisjipelnomocnichva
negocjacJi.
Czlonkowiekomisjizgodniez $ 8 ust. I w1v.Wytycznychzlozylioswiadczenie
drukDZ?W-l1.
na zalqczonym
* - itcpotrzebne stteilii

oznaczeniesprawy60/2BM-l D0l1
prowadzonego
w trybieprzetargu
zam6wienia
Protokdlpostg)owania
o udzielenie
5.

o postglowaDiu
Ogloszenie
do ogloszenia
w:
o postqpowaniu
zostaloprzekazane
1. Ogloszerlie
(BIPMoN):
Narodowe.j
Obrony
BiulelynieInfonnacjiPublicacj Ministerstrva
w BIP MON w dniu20.10.2011r.
i zostaloopublikowane
w dniu20.10,2011r.
Zamawiaj{cego:
zostaloopublikowalena stronieinternetowej
o postQpowaDilL
2. Ogloszenie
www.2bmt.sow.mil.pl
do dnia02.11.2011r.
od dlia 20.10.2011r,
- w mieiscu:
w siedzibieZamawiai{ccgo
o postQpowaniu
zostalozamieszczone
3, Ogloszenie
Tablicoogloszei
do dnia02.11.2011r.
od d ia 20,10,2011r.
o postQpowaniu
zostaloopublikowane..
4. DodatkowoogloszeDie

6.

Informacje i sTjainie a udzieloneWykonascom w trakcie postg)owania.
pismemNr wych.2702ll1 z d ia28 10.201lr.
Zamawiaj4cy
W trakciepost€powania
w rozdzialeVII ppkt 5 llldrunk6\,przetargatdzielil rvyja(niei
na zasadach
okreslonych
dotycz4cych Wdlunk6ri pr zetargu

7.

Miejsc€i t€rmitr skladaniaofcn:
rv godz ?00- 1500lubprzeslacpoczt4
oferty nalezaloskladadw siedzibieZamawiaj4cego
na adrcs:
2 Baza Mat€rialowo-Techtriczn.
ul. Bohater6wWalknad Bzur& 99-300Kutno
budyr€k or 3, pok6j nr 220 (kancelariatsj na).
'I
"^
enninsklrdaniaoled upbrral$ dnio02.t1.201lr,o godz.10"".

8.

Otwarcie olert
w:
godz 1010bezudziah Wvkonawc6lv
L OtwarcieolerLodbylosiqw dniu02'11.2011r.
2 Baza Mate alowo - Techliczna
ul. Bohater6w Walk trad Bzure, 99-300Kutno'
stanowi
ofertzlozono1 ofofte,kt6.ejzbiorczezestawienie
2. Do uplywuteminu skladania
zat4czony
drukZPW-12
3. Kwota brutto,jak4 Zamawiaj4cyzal1i,iefiaprzeznaczydna sfinansowaniecaloici
zl.
uynosi 89.838,72
zam6wienia
Informacja o spelnianiu warunkdw udzialu w postglowa u
spehial Wykorrawsa.
warunkiudzialuw postQpowaniu
Wymagane
postqpowaniu
zawafiajestnazalqczonym
udzialu
w
warunk6w
o
spelnianiu
Infoinacja
DrukuZPW-17.

10.

Informacje i wyjasnienia udzielane zamawiajecemu w trskcie pdtg)owania
na lnocy$ 32 ust 2 wytycznychpismeln
W takcie badaniai ocenyofertZalnawiaj4cy
zlozenia
wvjasnieritrcsdzlozonejot-etty.
wykonawcQ
do
wych
272311
1
wezwal
Nr

11.

Oferty ni€ przyigte
nie przyj€to0 ofcrt
W postgpowalliu
r istaefertnie prryi

bk6t)

ozlauzede sprawy 60/2BMT/2011
12.

Oferty Diewybrane
W postQpowaniu
nie wybrano0 ofefi.
r ista efe" nie \\jbr

13.

Wlrik postg)owania
1. Kazdyczlonekkomisjiprzetargowej
dokonalindywidualnej
ocenyofeft nazal4czonym
drukuZPW-20,Zastosowano
kyterium opisanewzorem.Na podstawie
sheszczenia
oceny
dokonanego
na zal4czonym
drukuZPW-21wybranoofertQ:
numerorefiy
firma(nazwa)
adres
Uzasadnienie
wyboru:
2. W przetargu
zostalazlozonatylkojednaofertaodporviadaj4ca
przetargu
lreicl Warunk6w
tJ.:
oferlanDmer- 1
fima (nazwa) ANKOL Sp,z o.o,
- 39-331CHORZELOW, Chorzel6w244
adres
W zwiazkuz por,\.yzszym,
w oparciuo $ 37 ust 2 Wytycznychw celuustalenia
postanowieiumowy,Zamawia_j4cy
przeprowadzi
negocjacje
z ww. Wykonawc4woparciu
o tre(Czlozonejoferty.na podstawie
art 72 Kodeks cywilnego
3. Zawiadomienie
o wynikupostgpowania
zostaloprzekazane
na zasadach
okreSlonych
w czglci\II l;f/arunkjwprzetaryu w d\;tr 15.11,2011r.

14.

Zamkniggiepostqlowania

15.

Wykotrawca zaprosmny do ualzialuw negocjacjach
Zaproszenie
do udzialuw negocjacjach
zostalowyslanew dniu15.11.2011r.
doi
firma (nazwa) ANKOL Sp.z o.o.
- 39-331CHORZELoW,Chotzel6\\244
adres
Terminneeociaciirvsk.uarvw zaoroszeniu l7.ll.20llr. eodz.1100,

Podpisy czlotrk6w komisji:
Przewodnicz4cy:
Sekretarz:
Czlonkowie:

nu.""'

"t

ony .l

mjr MarcinFURMANCZYK
Jakub GAWRYSIAI<
pplk MiroslawMAJEWSKI
por Piotr PUDLIK

A.Dw06&
tliiowcz
Anna

oznaczeniesprawy60DBMT/20| 1
18. Negocjacje
z:
przeprowadzono
negocJacle
W dniu17.11.2011r.
l) ANKOL Sp-z o-o39-331CHORZELOW, Chozel6w 2,14
W hakcie negocjacjiWykonawcalLfzynlal celrQzawafi4w ofercie
z llegociacll
negocjacjom
znwieraprotok6l
Waltosibruttoprzedmiotupodl€gai4cego
z dnia11.ll.20llr
W zwiqzkuz poNyzszlan,komisja propoluje zawrzedumow9z Wykonalvc4z kL6{m
ia przyszlqiumowy
negocjaci€
i ustalonoposlanowien
tennirie przeprowadzono
w wyznaczonym
na rvarunkachokeslonych we ,lwzoze umowy" stanorvi4cymizalzpzniknr 4 do Wdrunkotr
19. Inneinlbrmacje
do wniesieniazabezpieczenia
zobowi:Panyjest
Przedpodpisaniem
umo\l'yWykonawca
u'konanla
unowy w wysoko(ciI % wartoicibrnttoumowy

20. IDlormacje o zawarciu umo\vy
z:
umowa zostalazawartaN drr;n&l..- 14..-4t.a./11.
ANKOL Sp.z o.o.
39-331CHORZELOW. Chorz€l6w244
21. Zahvierdzeniewyniku postepowania
o godz.1300
Pracekonisji zakonczylysiew 17.11.2011r.
Podpisyczlonk6wkonisji:
mjr MarcinFURMANCZYK
PanJakubGAWRYSIAK
pplk Mircslaw MAJEWSKI
por PiotrPUDLIK
Pracekomisji orazprotoi6l postgpo*ania wraz z zal4czonymJtonieio dru'.+n i zah! ierdzil
Soketarz
Czlonkowie

99{o.":
+ - niepott2ebneskaellia

qs#

