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OGI-OSZENIE
prowadzonymw trybie przctarguzgodniez WytycznymiMinistra Obrony
o postQpowaniu
Narodowejw sprarviezasadi trybu zawieraniaum6w,lrt6rych przedmiotemjest uzbrojenie
lub sprzptwojshorvy,stanowi4cymzal4cznikdo decyzjiNr 29|IMON Ministra Obrony
(Dz. Urz. MON z 2006r.Nr 14 po7,.179ze zm.).
Narodoweiz dnia 26.01.2006r.
ZAMAWIAJ,{CY:
JednostkaWojskorva4228Krak6w
30-901Krak6rv.ul. MonteluDich3
(ol cjaIha htu a zatu| jajaceso)

dzialaj4cypoprzez:.
Wydzial TechnikiLotniczcj
JednostkiWojskorvej4228
99-300Kufno, ul. Bohater6wWalk nad Bzur{
tcl. +48 (42)750-25-01, faks +48 (42)750-25-89
c-mail: \vtlku(no.zamorvicni:rlublicrte@rvp.mil.pl
wwlr'.3rblog.wp.mil.pl
(a.trt: tr..zb-|,

kt4at, J;ks, -tnil)

do skladania
ofefi narzakup technicznychSrodkdrvmaterialowychdo sprz€tu
zaprasza
- spadochronowego
- ratorvniczego
i dcsantorYo
rvysokogciorvo
w asorbrmenciewyszczeg6lnionym
w WarunkachPrzetdrgu
s4na stronieinternetorvejZamawiai4cego,
Ifaranki przetorguvdostepnione
zastrzezenicm,
Zepodstarvado ubieganiasip
z icdnoczesnym
tj, rv*rv.3rblos.rvn.mil.pl,
do Wykon^wcy Wtt tnk6wPrzetftrgu'
o zam6wicnicjest przekaz nieprzcz ZarnawiajQcego
$'nioskodawcy
daneteleadrcsowe
tym
zakresie,
zarvicrai4ce
pisemne
wniosLj
w
Odpowiednie,
wrnz z ndresempoczfyelektronicznejnalciryprz,esylz[do Z,/.mawiajecego
na zasadachoDi

w rozdz,iale YII ll/arankirr

pryelargtu

Dh przelnw!,lzenid niniejszegopot4?oteania - pnez okrctle ie ,Zflna wiajqc)", kftZ.lot@ott'ott'skaza e
wprzettniototrJ'ch W$ankach przetLryu nale,r Uujnoh)(t, ii doqcu lo wptost Wrdzinlu Techtiki Lotniczej
Jalhostki Wojskovej 4228 w Kuthie,

z produkcjiroku20ll/2012
nowych,pochodz4cych
zakupfabrycznie
Przedmiotenzam6wieniajest
i desantowo
ratowniczego
do
sprzQtu
uysokoiciowo
technicznychSrodk6wmaterialowych
W unkdchP zetargu.
wyszczcg6Ir\1oiyt11w
w asortymencie
spadochronowego
udzieli6gwarancjinie mrlej
wi
en
przedmioty
zam6wienia
Wykonawca
Na dostarczone
iiczEcod datyodbioruwyrobu
ni2 24 miesi4ce,
Uwaga!
Zanav,idi qcy zostrzeg.l sobie prmrc do zn n iejszenia iloid tub rczvcnacj i z Poszczegdln)'ch eQici zan'rrienia'
n 11zypa.l ku n i'ys I orczaj.rcej w ielko! ci ! rc dM\1,Jin ansowych

31/DEC/2012.
Nr rcferencyjny postgporvania:
zlozenieoferlyw oparciuo wylnagania
zam6wieniajest
do ubieganiasigo udzielenie
1. Poclstaw4
okxeilo'Jew Warunkachprzetarg!.
prowadzone
bQdziew trybieprzetargu'
2. PostQpowanie
postepowaniu:
w
Warunld
udzialu
3.

hakspldry 31/DEC/2012

Wykonawca(lub Wykotrarvcywystepuj4cywsp6lnie)zarnierzaj4cyzloiyd ofcrtQ
zoborvilzanyjesf, pod rygoremnie przyjqciaoferty,przedstawidZama$iej4cemu,
nie p6zniejnii 6 dni pyzedupb^yemterminuzlozeniaofeft, aktualneinformacje
(irnip i nazrvisko)dorycz{ce czlonk6}vorgan6w zarz4dzajqcychi nadzorcrych Wykonawcy
(lub Wykonawc6wwystppujqrychwsp6lnic),a talcicpclnomocnik6wlub prokurcnt6w,
kt6rzy bpd4reprezentowaliWykonawcprv postpporvaniu.
Inlbrmacje,o kt6rych mowa powyzejWykonawcapzedstawia na podstawieaktualnegoodpisu
z wlaSoiwcgo
rejcsfu arlbozaSwiadczenia
z Cenlralnej
Ewidenojii Inlbnrtacjir..r
DzialahoSci
zaswiadczenia
o lrpisiedo ewidencji
Gospodarczej
Rzeczpospolitej
Polskiej(wczesniej
je2eliodrgbne
gospodarczej),
przepisywymagaj4wpisudo lejeshr lub zgloszenia
dzialalnodci
gospodarczej,
do ewidencjidzialalnoSci
wystawionego
nie wczesniejniz 6 niesiqc)
plzed uplywemterminu skladaniaofert
1) O udzieleniezam6wieniamogqubiegai siEWykonawcy,kt6rzy:
a) posiadaj4uprawniedado \rykonlavaniadzia{alnoici w zakresieobjgt}'lnprzedmiotem
zam6wienia,
a w szczeg6lnoSci:
o prowadz4zarejestrowanq
gospodarcz4;
dzialalno66
o posiadajq
zezwolenia
lub licencjew zakesieobiEtymz.mowieniem;
koncesje,
oraz dysponuj4 potencjalemtecbnicznym
b) posiadaj4 niezbqdnAwiedzQi do6wiadczenie
a w szczeg6lno{ci:
i osobamizdolnl,rnido wykonaniazam6wienia,
. posiadaj4wdroZone
j akosci4spelniaj4ce
wymagariazawafie
systemyzavqdzania
w AQAPsedi2000lubPN EN ISO9001:2000;
c) znaidujqsiqw sltuacji ckonomiczncji finansorveizapewniaj{cej\tykonanie zam6wienia
a w szczeg6lnoicil
. posiadaj{ubezpieczenie
cywilnejw zakesieprowadzonej
od odpowiedzialnojci
gospodarczej.
dzialalnosci
4. Zamawiajqcydokonaocenyspelnianiaprzez Wykonawc6wwarunt6w udzialu w postqpolvanlu
i dok[ment6wzgodniez fomul4,,spelnia/ nie spelnia"
napodstawie
zlozonychoswiadczeir
wedlugpzedmiot6w
oferlczQscjolrych
dopuszcza
mozhwosdskladania
5. Zamawiaj4cy
przetargu.
w Warunkach
wyszczeg6lnionych
zam6wienia,
IloSi przedmiot6rvzam6wienia39.
oke(lonych
Wykonawca
mo2ezlo2y6olefiy najedenlub wiEcejprzedmiot6wzam6wienia
w niniejszympostqpowaniuprzetargoltym.
Zamawiai4cemuprzyslugujeprawo dokonaniaodrgbnegowyboru na kMdy z pzedmiot6w
zam6wienia.
6, Zamawiaj4cynie dopuszczaskladaniaofeft wariantowych.
wykonaniacz96ciunowy podwykonawcom
dopuszcza
mo2liwoj6powierzenia
7. Zamawiaj4cy
(poddostawcom).
6. Ic)teda ocenyofefiwrazze znaczenlemposzczeg6lnychkq'teri6w:
wagak44erium: 1007o.
ccneoferty (koszf)
Zamawiaj4cyprzy obliczaniutego klterium bEdziebral pod uwagQwartosdbrutto
za poszczeg6lneptzedmiotyzam6wrema.
8. Wanrnldprzetffgu moznaodebra6,po zlozeniuPisenrnegowniosku zawieraj4cegodane
w siedzibie
pocztyelektronicznei,
osobiScie
wnioskodawcy
wrazz adresem
teleadresowe
Zamawiaj4cegolub Zamawiai{cyprze6leje na wskazanywe wDioskuadresloczty
elektronicznej.
9. Temin realizacjiumowyustalasiQdo d\in 05 12 2012t.
10.Miejscerealizacjiumowy:
Jcdro!akaWoiskowa'1228KRAKOW
SkladKutno
99-300Kutno
[1.Bohater6wWalk nad Bzur4

Zhdk.tDtuwv 3 1/DEC/201 2

11.OfertE,w formiepisemnej,nalezyzlozyi w:
Jctlnosfka Wojshowa4228
Wydzial TechnikiLofniczejrv Kutnie
ul. Bohater6wWalk nad Bzure,99-300Kutno
budyncknr 3, pok6j nr 123
(lilia Kancelariitajrej JctlnostkiWojskowej4228SkladKutno).
do dnia 24.07.2012r.
o godz.I l"
12.Wykr.rnawca
zwi4zartybgdz-ie
oleri4 przcz60 dri od tcnniru jej zlozelia.
jednaofeftaodpowiadajqca
tedci
13.W przypadku,gdyw postQpowaniu
zloZonazostanie
przeprowadzi
[;[/arwikor)przetatgu, w celu ustaleniapostanowiefumowy ZamawiajAcy
an. 72
negocjacje
z jednymWykonawcqw oparciuo tles6zlozonejoferly,na podstawie
Kodeksucywilnego
zl.
14.Kwotawadium197,560,00
z-lotych
00/100)
(slownie:stodziewigidziesi4t
szesidziesiqt
siedemtysiqcypiQ6set
wadium
przedmiotach
zam6wienia
i spos6bwniesienia
Wysoko3iwadiumw poszczeg6lnych
pkt
przetaryu
XI Warunkdw
okesla
wykonania
umowy,wniesieniazabezpieczenia
15.Zamawiaj4cy
uymagalbqdzie,przedpodpisaniem
umouy w wysokosci 1 o/owartogcibrutto umouy.
zastzegasobieprawodo zmianylub odwolania
ofertZamawiajacy
16.Do uplywuteminu skladania
Worunk6l',przelargu.
do kontakt6w:
17.Osobyupowaznione
- pplk Andrzej WR6TNIAK t"l. (42)750-23-65;
mjr Robcrt NOWAKOWSKI tel. (42)750-23-73.
zastzegasobieprawodo zmianylub odwolaniaogloszenia.
18.Zamawiajqcy
nie stanowioferlyw rozumicniuafi. 66 Kodeksuoyvr'ilnego.
19.Ogloszenie

WROTN

ogloszetra.22.06.2012t.
Dataspo[Adzenia

