OGI..OSZENIE
ZAMAWIAJI\CY:
INSPEKTORAT UZBROJENIA (IU)
ul. Kr61ewska In, 00-909 WARSZA W A
•
•
•
•

nr tel. (22) 687 22 11
nr fax (22) 687 3444
e-mail: iu.stm@mon.gov.pl
www.iu·wp·mH.pl

Link internetowy do warunkow przetargu:
www.bip.mon.gov.pllZam6wienia publicznelZam6wienia publ iczne-20 121Inspektorat Uzbrojenial

zaprasza do sktadania oiert na dostaw~ sPrzftu i oprogramowania dla potrzeb ZSyD MW LEBA-3
(obiekty LB·IOflP i LB-30flP COM, ZT).
Nr referencyjny posttpowania: lU12131XI·46IUZJPRZlDOSIKI2011
I.

PodstawCl do ubiegania sit;: 0 udzielenie zam6wienia jest zloZeDie oferty w oparciu
okrdlone w Warunkach przetargu.

2.

Postt;:powanie prowadzone b¢Zie w trybie przetargu.

3.

Warunki udziaru w postf(powaniu okreslone w Warunkach przetargu.

4.

Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczeg6lnych kryteri6w okreslone SCl w Warunkach
przetargu.

S.

Warunki przetargu mama odebrac po wniesieniu oplaty (z dopisldem: "Oplata za warunki
przetargu - nr referencyjny postwowania: lUI22 31XI-461UZlPRZiDOSlK/2012") w wysokosci
65,00 zl (stownie: szescdziesiClt pi¢ zlotych 0011 00) na konto Inspektoratu Uzbrojenia:
nr 58 1010 to 10 0015 1522 3100 0000 podajqc nwner referencyjny post~powania w rubryce
"tytulem" oraz podajl\C nazw~, acires i numer identyfikacji podatkowej (NIP) Wykonawcy. Kopi~
dowodu wpiaty, zawierajClcCl numer referencyjny postctpowania, naIei:)' dostarczye (przeslac faksem,
pocztCL lub dostarczyc osobiscie) do Szefostwa Techniki Morskiej Inspektoratu Uzbrojenia
w Warszawie, ul. Nieswieska 54/56, 03-867 Warszawa, tj. do jednej z os6b wskazanych w
Warunkach przetargu.

0

wymagania

JednoczeSnie Wykonawca zobowiClZany jest podae dane firmy (adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)
oraz wskazac osoby uprawnione do kontaktu z ZarnawiajClcym. W przypadku tttdania faktury za
wniesiol1l\ optat~, Wykonawca zobowi!\Z8!lY jest wysUtPi6 ze stosownym wnioskiem, podajClc dane
niezb~dne do jej wystawienia.
6.

Termin realizacji wnowy:
1) do dnia 30 listopada lOll roku: wykonanie modeli laboratoryjnych obiekt6w I,B-lO/IP
i LB-30/IP COM ZT realizujClcych funkcjonalnosc zgodnie z zalClcznikiem nr 9 do Warunk6w
przetargu;
2) do dnia 30 listopada 2013 roku:
a) zakup sprz~tu informatyki orazz uzbrojenia i sprz~tu wojskowego (UiSW) - zgodnie z
zalClcznikiem nr 9 do Warunk6w przetargu,
b) wykonanie, montai: i uruchomienie obiekt6w LB-10IlP i LB-30IlP COM, ZT
w docelowych lokalizacjach i przeprowadzenie badan zdawczo-odbiorczych - zgodnie z
zatClcznikiem nr 9 do Warunk6w przetargu.

7,

Oferty naleiy skladac w Kance1arii Jawnej ZamawiajClcego przy uL Kr6lewskiej 117 Jub przesytac
pocztq na adres:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
ul. Kr6lewska 117,00-909 Warszawa
8.

Termin skladania ofert uplywa w dniu 25.09.2012 r. 0 godzinie 13.00 (za termin zlozenia oferty
przyjmuje sil( teminjej wpfynif,lcia do Zamawiajllcego).

9.

Otwarcie ofert odb¢Zie si~ w siedzibie Zamawiajllcego w dniu 25.09.2012 r.
udzialu Wykonawcow.

0

godz. 13.30 bez

10. Wykonawca zwillZany bctdzie ofertlt pnez okres 60 dni lic1l1:c od Upfywu terminu skladania ofert.
11. Zamawiajllcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji majl.\cych
doprecyzowanie przedmiotu zam6wienia.

na celu

)2. W przypadku, gdy w post~powaniu zostanie zlo:tona tylko jedna oferta odpowiadajl.\ca tresei
Warunk6w przetargu, w eelu ustalenia postanowien umowy Zamawiajllcy przeprowadzi negocjacje
W oparciu 0 tresc z!ozonej oferty na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
13. Wadium w wysokosci 100.000,00 zl (slownie: stu tysictcy zlotych) nalei.y wniesc przed uplywem
terminu skladania ofert.
14. Zamawiajl.\cy wymagai b~dzie, przed dniem podpisania umowy. wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoSci brutto umowy zaokn\glonej w g6r~ do
pdnych zlotych.
15. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajl.\Cy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6w przetargu.
16. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajllcego do bezpoSI'edniego porozumiewania si((
z Wykonawcami Sll:
PrzewodniczEtCy komisji - pan Andrzej SUBOCZ- tel. (+48) 2216 872 356;
Sekretarz komisji - pan Tomasz SZEFFNER· tel. (+48) 22/6872 237;
Czionek komisji - pani Jolanta GRZESIAK - tel. (+48) 2216872 468.
17. Zamawiajllcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
18. Og!oszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

