OGLOSZENIE
ZAMAWIAJA~Y:

INSPEKTORAT UZBROJENIA;
u1. Kr61ewska 117,00-909 WARSZAWA;
nr tel. (22) 6 873 384;
nr fax (22) 6 873 444;
e-mail: iu.stlil(i)ftwn.gov.pl;
Link intemetowy do warunk6w przetargu: http://www.iu.wp.mJLplj
zaprasza do skladania ofert na:

"DOItaW., odbiornik6w radiowyeh
/10 kpl. Odbiomikow radiowych Rohde-Schwarz typu EK - 896 z antenfl typu HA104/512, kablem
zasilajflcym i kablem antenowym"- szczeg6towy opis przedmiotu zamowienia zawiera
zaJ~cznik nr 1 do warunkow przetargul
Podstaw~ do ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia jest zlotenie oferty w oparciu
o wymagania okreslone w warunkach przetargu.
2. Post~powanie prowadzone b~dzie w trybie: przetargu.

1.

3. Warunki udzialu w

post~powaniu: okreslone zostary w

c.ci V Warunk6w przetargu.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczeg6lnych kryteri6w: Cena 0 maczeniu 100°/0;
5. Warunki przetargu moma odebrac po wniesieniu przez Wykonawc~ oplaty w wysokosci:
44,00 zI (czterdziesci cztery zlote
00IJoa)
na konto Inspektoratu Uzbrojenia
nr 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000 (wpisujqc w rubryce "tytulem": nazw~, adres i numer
identyfikacji podatkowej (NIP) firmy z dopiskiem: ,.Oplata za warunki przetargu - Nr
postfQJowania: IU161J1J1'...1 8lUZlPRZlDOSlK/1012 ") Warunki przetargu motna odebrac, po
zlozeniu plse.Dego wniosku i udokumentowaniu wniesienia oplaty, osobiscie w siedzibie
Zamawiaj~cego Iub Zamawiaj~cy przesle je na wskazany we wniosku adres na zasadach
okreslonych w pkt 1-3 warunk6w przetargu.
6. Wymagany termin realizacji umowy: 15.11.2012r.
7. Ofert~, w formie pisemnej, nalety zlotyc w siedzibie Zamawiaj~cego w godz.: 800_1000
00
i 13 -lSOO tub przesylac pocztfl na adres Zamawiaj~cego do dnia 06.06.2012r. 0 godz. 9.00
(za tennin zlozenia oferty przyjmuje sit( termin wpfyni~cia oferty do Zamawiaj~cego).

8.. Wy~onawca zwi~zany b~dzie ofert~ przez okres 60 dni od terminu jej zlozenia.
9. W przypadku, gdy w post~powaniu zlozona zostanie jedna oferta odpowiadaj~ca tresci warunk6w
przetargu, w celu ustalenia postanowien umowy zamawiajflcy przeprowadzi negocjacje z jednym
wykonawc~ w oparciu 0 treSc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
10. Kwota wadium: Wykonawca zobowiflzany jest wniesc wadium w kwocie 26.800,00 zI
(slownie: dwadziescia szesc tysit:.cy osiemset zlotych i 0°1,00) na zasadach okreslonych czpci XI

Warunk6w przetargu.,

11.

Zamawiaj~cy wymagal b~dzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania

umowy w wysokosci: 10 % wartosci brutto zam6wienia.

12. Do uptywu terminu skladania ofert zamawiajflcy zastrzega sobie prawo do zmiany

Jub odwolania

warunk6w przetargu.

13. Osoba upowatniona do kontakt6w:
- pplk Krzysztof JARUGA tel. (22) 6873 384;
1) Przewodnic~cy komisji
2) Sekretarz komisji
- pplk Roman SZOTT tel. (22) 6 873 047.
14. Zamawiajflcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.

15. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

pplk
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