Zhak sr6,r

3A/DEC/2q12

OGI-OSZENIE
w trybie przefarguzgodniez WytycznymiMinistra Ohrony
o poslepowaniuprorvAdzonym
Narodorvcjrv sprawiczasadi trybu zarvieraniaum6w,kt6rych przedmiotenjest uzbrojenie
lub sprzptrvojskorvy,stanowi4cymizalqcznikdo decyzjiNr 291IMONMinistra Obrotry
(Dz.Arz, MON z 2006r.Nr 14 poz.119z.ezm.).
Narodowcjz dnia 25.07.2006r,
ZAMAWIAJACY:
.Iednostk:rWojskowa4228Krak6rv
30-901Krak6w. ul, Montclunich3
(at.j dIna haz M zah at i.t a.. ea)

dzialajqcypoprzez:
Wydzial TechnikiLotniczcj
JednostkiWojsko$,ej4228
99-300Kutno, ul. Bohater6rvWalk nad Bzur4
tcl. +48 (42)750-25-04, faks +48 (42)750-25-89
e-mail:wtlkutno.zamowicniapubliczne@rvp.mil.pl
g.wp.mil.pl
rvrvrv.3rblo
(at1pspaczta\tr, teleJon,.Iata,e rlalt)

z produkcji
zaprasza
do skladania
ofet na: dostawefabrycznicnonych, pochodz4cych
MBEU4761DP
2012roku 48 sztul(zestaw6wraldetnicysygn: owcj 16 mm
przetargu
wyszczeg6lnionychu' Warunl,"tch
hlokluln.

okrcIbni.

Dra.dihi.tu z

1n''i.r'd)

ll/arunki przelatgu udostQpniones{ na stronie interncfowej Zama* iaj4ccgo,
tj. www.3rblog.wp,mil,pl, z jcdnoczesnymzastze2eniem, ic podstaw4 do ulliegania si€
o zom6wieniejest przel<Az 'nic przez Zamarviajecegodo Wykon^wcy Wa rnk6rl'pqetatg .
Odpowiednie, pisemnewnioski w tym zakresie,zarvieraj4ccdane teleadresowewnioskodawcy
rvr0z z adresem poczry elektronicznej nalezy przesyladdo Zamawiaj{cego
na zasadachonisanvch w rozdziale VII Wuruhk6te
DIa lrzepoltalzenh
nin rcjszegoposlcpott'Mitt - IneL okrc{lenie .,Znmat!'iltiqcti ", kdi.tlomzowo itskazane
iZ dottcq ln v?rcst WJ',lzifllu Tcch iki Lotnicaej
pnednliototr!,ch
te
Wotuttkach paek$gu finle,, Fljmoh'ai,
Jed ostki Wojstuwej 42281t'tu nie.

z produkcji 2012 roku
PrzedmiotemzamowieniaiestdostawalabrycznieDo&ych,PochodzAcych
48 sztuk zestaw6wrakietnicy sygnalor.vej16 mm MBEU476l DP wyszczeg6lnionychw ll/arunkach
?Eetalgu Na dostarczonew1'roby Wykonawca winien udzielii gwarancji na zasadachokleslonych
w dokumentacjitechricznei,jednak nie mriej niz ra okres24 miesiQcyod daty dostawy.
Wykonawcapodczasroalizacji przedmiotuzaDr6wieniajestzobowi4zanydo plzestfzegtuia
wszystkichwymog6w okreSlonychplzepisamio ochrooieSrodowiskanaturalnego($'tym ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska(Dz. U. z2008 roku, Nr 25, poz l50 ze zm.)
Uwaga!
Zamuy)iaiqcyzctstzegasobiepralao do zmniejszefiia oici lub re4'gnaciiz zam6rNienia,
w pr4)patlka niert)yslarczaj qcej v,ielkoici lrodk6w /inansowych
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Nr refcrcncyjnypostppowanin:
30/DEC/2012,
I Podstaw4do
ubieganiasiQo dzieleniezam6wieniajest
/o2enie ofertyw oparciuo r\'ymiga[ia
okJleilonew lyarunkachpr zetctrgu.
prowadzone
2. PostQpowanie
bQdziew tybie pzetargu.
3. Warunkiudzialuw postgpowaniu:
Wykonawca(lub WykonarvcynTstppuj4cywsp6lnie)zamierzaj{cyzlojiydofertp
zobowiAzany
iest, pod rygoremnie przyjgciaofcrty, przedstawi6Zamawiajqcemu,
nic p6Znicjni2 6 dni przcd uplyrvemterminuzloienia ofera,akluallc iDforuracje
(imit i nazwisko)dotycz4ceczlonh6worgat6w zarz4dzajlcychi nadzorczychWykonawcy
(lub Wykonarvc6wryst€puj{cych rvsp6lnie),a tak.Zepclnomocnik6rvlub prokurent6w,
ktotzy bfd4 rcprczcntowaliWykonawc9rv postppowaniu.
przedsta\\'ia
odpisu
na podstawie
aktualnego
Informacj
e, o kt6rychmowapowyZejWykonawca
z Centralnej
Ewidencjii Informacjio Dzialalnosci
z wlasciwego
rejestrualboza6wiadczenia
(wczesniei
zaswiadczenia
o pisiedo ewidencji
Gospodarczej
Rzeczpospolitej
Polskiej
jezeli odrQbne
przepisywymagajqwpisudo rejeslrulub zgloszenia
gospodarczej),
dzialalnoSci
ni2 6 miesiqcy
gospodarczei,
wystawionego
nie wczeSniej
do ewidencjidzialalnoSci
ptzeduplywemterminu skladaniaofer1.
zam6wienia
mog4ubiegaisiQWykonawcy,kt6zy:
1) O udzielenie
do wykonywania
dzialalno6ci
w zakresieobigtympzedmiotem
a) posiadaja
uprawnienia
zam6uienia.a w srczegolnoici:
. prowadzezarejestrowan4
gospodarcz+
dzialalnos6
. posiadajekoncesje,
zezwolenia
lub licencjew zakresieobjetymzam6wieniem;
technicznln
niezbqdn4
wiedzqi do6wiadczenie
orazdysponuj4potencialem
b) posiadajq
a w szczeg6lnoici:
i osobamizdolnymido wykonaniazam6wienia,
. posiadaj4
wymagania
zawafte
spelniajEcc
wdrozonesystemyzarzqdzaniajatrrosci4
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 9001:2000;
c) znajdui4siq w sl.tuacjiekonomiczneji finansowejzalewniai4cejwykonaniezam6wienia
a w szczeg6lnoscil
r posiadaj4
cyu'ilnejw zakesieprowadzonej
ubezpieczenie
od odpowiedzialno6ci
gospodarczej.
dzialalnoici
przezWykonawc6w
warunk6wudzialuw postQpowamu
dokonaocenyspelniania
4. Zamawiajqcy
/ nie spelnia"
i
zgodnie
z lomul4 ,,spelnia
zlozonychodwiadczei dokument6w
napodstawie
ofertczQiciowych.
nie dopuszcza
mozliwosciskladania
5. Zamawiajqcy
ofert
wa
antouych.
nie
dopuszcza
skladania
6. Zamawiajqcy
wykoltanjaczQiciumouy podwykonawcom
mo2liwo3ipowierzenia
7. Zamawiajqcy
dopuszcza
(poddostawcom).
poszczeg6lnychkq4eri6w:
8. Kr)'teda ocenyofertwrazze znacze].riem
cenaoferty (koszt)

wagak)'te um-100yo

przy obliczaniLl
tegoklterium bqdziebralpoduwagQwafiosdbruttopzedniotu
Zamawiaj4cy
zam6wienia.
dane
wnioskuzawierajqcego
9- Warunkiprzelargumozoaodebla6,po zlozeniupisemnego
w
siedzibie
osobiScie
pocztyelektronicznej,
wrazz adresem
wnioskodawcy
teleadresowe
adrespoczty
pzeileje
wskazaly
we
wnioskLr
na
lub
Zamawiaj
Zamawiai
4cy
4cego
elektronicznej.
10.Terminrealizacjiumowyustalasigdo dnir 30.11.2012r.
11.Miojscerealizacjiumory:
JednostkaWoiskow^4228KRAKOW
SkIad Kutno
99-300Kutno
tl. Bohatcr6wWolk ntd Bzurq
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12.OfedQ,w formiepisemnej,nalezyzlozy6w:
JednostkaWojskowa4228
WydziatTechnikiLotniczejw Kutnie
ul. Bohater6wWalk nrd Bzura, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelarii tajnej JednostkiWojsl<owej4228SldadKutno).
do dnia 18.07.2012r.
o godz.I luu
13.Wykonawcazwiqzanybpdzicofcrlq przcz 60 dni od tcrrninujcj zloZcnia.
jednaofertaodpowiadaj4ca
tresci
14.W przypadku,gdyw postQpowaniu
zlozonazostanie
Il/arunkdwprzelargu, w celu ustaleniapostanor.ieiiumowy Zamawiajqcyprzeprowadzi
negocjacje
zjedlynl Wykonawcqw oparciuo trcsi ztozonejofefty,napodslawieart.72
Kodeksucywilnego.
15 Kwotawadium1.100,00zl.
(slownie:jedentysi{c stozlotych00/100).
wadiumokesla pkt XI lllarunkdwpYetargu.
Spos6bwniesienia
j ej
pzed podpisaniem
umowy,wniesieniazabezpieczenia
16.Zamawiaj4cy
rymagal bQdzie,
0Z
wykonaniaw wysoko(ci 1 warto(ci brutto.
ofefi Zamawiaj4cy
zastzegasobieprawodo zmianylub odwolania
17.Do uplywLrterminuskladania
pEetaryu.
l;farunk6r,
18.Osobyupowahrionedo kontakt6wl

- pplkAndrzejWR6TNtar tel.1+z;uso-z:-es;

- mjr Robert NOWAKOWSKI tel (42)750-23-73
19.Zamawiaj4cy
zastrzega
sobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
20. Ogloszenie
nie stanowiofertyw rozumieniuart.66 Kodeksucywilnego.

ROTNIAK

22.06.2012r
.
ogloszenia.
Datasporzqdzenia

