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Protok6lpostepowaniao udzieleniezam6wieniaw trybie negocjacji

1.

DaneZamawiajAc€go
Pe.lnaDazwaZamawiaj4cego:
JednostkaWojskorva4228KRAK6W
ul. Montelupich 3
30-901Krak6w
REGON: 121390415
NlPr
676-213-19-02
telefon
(12) 4ss-17-r8
(12)455-75-53
faks:
e-mail:
wtlkutnozamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Prz€dmiotzam6wienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
dostawa17szhk stozk6wmocowaniasilnikaPZI-10W
Wartosdszacunkowa
zaD6wieniaustalona
zostala1lakwote468.81E.54
zl,
co stanowir6wnowartosd
114.251,24
euro.
Ustaleniawato6cizam6wienia
dokonano
w dniu19.10.2012r.
na podstawie:
wrioskuo zatwierdzenie
trybu udzieleni,zam6$i€nia.
Osoba/ osobytdokonuj4ca
ustalenia
wartodoizan6wienio:mjr Robcrt NOWAI(OWSKI.

3.

Tryb post€powania
prowadzonow trybie: negocjacjizjednym Wykonawcqzgodniez $ 19
Postepowani€
ust. I pkt 3) w zwi4zkuz S 22 ust. 1 pkt 1) i 2) Wytcznych Ministra Obrony Narodowei
w sprawi€zassdi trybu zaNieraniaum6w,kt6rych przedmiotemj€st uzb.ojeni€lub
sprzetwojskowystanowiAcych
zalAcznikdo decyzjiNr 291IMONMinistra Obrony
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179ze zm.).
Narodowejz dnia 26.07.2006r.
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oraz przeprowadzeni€n
Wykaz os6bzwiQzanych
z pEygotoryaniempostgporvania
posteporvanis
po stroniezamawiajqcego:
1. Imip i nazwiskokierownitaZamawiaj4cego:
plk EugeniuszORZECHOWSKI
zlozyl o(wiadczente
zgodniez $ 8 ust. I ww. W)4ycznych
KierownikZamawiaj4cego,
na zal4czonym
drukuZPW-I1.
kt6remukierowlik Zamawiaj4cego
2, lmip i nazwiskopracownikaZamawiaj4cego,
powierryl zastrzezon€dla siebiecz'rnrnoiciw postppowaniuo udzieleniezam6wienia:
pplk Andz€j WROTNIAK
postQpowania
przygotowanie
o udzieleniezam6wienia
i przeprowadzenie
CzynnoSd:
w pzedmiotowym postppowaniu z wyl4czeniemwyboru oferty najkorzystniejszej
orazzawarcraumowy
Pracownit Zamawiaj4cego,kt6remukierownik Zamawiaj{cegoPowierryl zasltzezone
zgodniez S 8 ust l
zam6wienia,
o udzielenie
dla siebieczynnoiciw postgpowaniu
ww. Wyrycznychzlozyl oswiadczeniena zal4czon).mdruku ZPW-I l.
napodstawiedecyzjilze*aAzeilea
3, Komisjazostalapowolanaw dniu 12.10.2012r.
c€h,y/&berRozkazu DziennegoDowr6dcyJW 4228Krak6w Nr 2_199
(ndleitt zalqcat odpoeiedhi dokuhent)

Czlonkowiekomisii:
Przewodnicz4cy - mjr RobeftNOWAKOWSKI
- PanJakubGAWRYSIAK
Sekretaz
- mjr Krzysztof KOPYTEK
Czlonek
- kpt. JacekGAJEWSKI
Czlonek
Kierownik Zamawiaj4cegoudzielil czlonkomkomisji pelnomocnictwa
Jednocze6nie
negosjasji.
do prowadzenia
p.eokki)
zostali
4, Imiona i nazwiskaekspefi6\n(je2eli
plk Jecek X'IJOI-EK
podstawa:RozkazDziennyDow6dcyJW 4228Krak6rv
Nr 2-208z dnia 25.10.2012r.
Czlonkowiekomisji i ekspertzgodni€z $ 8 ust 1 ww. Wytycznychzlozyli oswiadczenia
drukuZPW-11.
nazal4czonym
Wykonrwcazaproszonydo udzialuw negocjacjach
do:
do negocjacjizostalowyslanednia22.10.2012r.
Zaproszenie
*
..PZLRZESZO\\ S.A.
firma(narwa) Wytw6roiaSprzftuKomunikacyioego
ad.es

ul. Hetmafska 120,36-078 Rzesz6rv

golz 800.
30.10.2012r.
Terminnegocjacjiwskazanyw zaproszeniu:
r' niepotftcbn. s|/.sltc

ffi;
numerstrony{

Qznaczeme
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Negocjacje
W dniu / dniaeh* 30.10.2012r. prz€prowadzono negocjacje z Wykonawc4 wskazaq,rn w pkt 5.

7.

Informacja o spelnieniuwarunk6w udziatuw posttpowaniu
spelniawarunki udzialu
Wykonawcazaproszonydo udziafuw negocjac.jach
'rvposkpowaniu/ *iespeh+i+-*ve* k6
kt6re Zamawiaiqcy
ial+'wfostQpe+a,r+i+*,
z
dnia22,10.2012r.
w
zaproszeniu
do
t\egocjac1i
okre6fil

8.

Zakoiczenispostpporv:rda
w
PrzedstawicielWykonawcyzlozyl ofettg cenow4na dostawQsprzQtuwyszczeg6lnionego
zal4cznikudo ,,wzoruumo$y". W oparciuo zaoferowan4cet9 przeprowadzononegocjacjei
ustalonocengbrutto dostawyj ednejsztuki stozkamocowaniasilnika PZL- 10W
zawiera
negocjacjom
warunkiumowypodlegajqce
bruttoI pozostale
Ostatecznqwarto$6
protok6lz negocjaciiz dni^30.10.2012r.
W zwiqzkuz powyzszymkomisja propoDujezawrze6umowQz Wykonawc4wskazanym
w pkt 5, na warunkachokeslonych rve,,wzorzeumowy" stanowi{cymzalqcmlk N 2
acji z dnia30.10.2012r.
do protok6luz negocj
Inne informecje
Przedpodpisanietrumowy Wykonawcazobowi4zanyjcstdo lrniesieninzabezPieczenia
wykonaniaumowy w wysokoSciI % wartosci bruttoumowy.

10.

Informacjeo zarvarciuumorrT

z:
zawarta
* a"i" .11....- .41. . - .49.4L......
umowazostala
Wytw6rtria Sprzetu Kom uniLacyi oego ..PZ L-RZESZOW- S.A.

ul. HetEaiska 120,36-078Rzesz6w
1 1 . Zatwierdzenic*yniku posteporvania
o godz.800
Pracekomisjizakonczylysi9w dniu31'10.2012r.
Podpisycztonk6wkomisjil
Przewodnicz4cy

mjr RobeftNOWAKOWSKI

SekrEtarz

PaDJakubGAWRYSIAK

Czlonkowie

kpt. JacekGAJEWSKI

o udzieleniezam6wieniawraz z zal4czor.ymr
Pracekomisji or^z protok6l postQPowania
do niego drukamizatwierdzila/kiero+*ik zar*a*'i+j4eege/ osobaupowaznionaprzez
kierownikaZamawiaj4cego".
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