oznaazee sptaw 22|DEC12012

Protok6lpostQporvania
o udzieleniezan6wieniarv trybic przetargu
CzpS6
og6lna
1.

DtrneZamrwiaj4cego
PelnanazwaZamawiajacego:
J€dnostknWojskowa4228KRAKOW
ul. Montelupich3
30-901Krak6rv
REGON: 121390415
NIP:
676-213-19-02
(12) 455-11-18
(12)455-75-53
tolelbn
faks:
e-mail:
Mlkutno.zamowieniapubliczne@$p.mil.pl

Plzedmiorzam6wienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
remont technicznych Srodk6w materialolych (t6m)
Wado6iszacuukowa
zam6wienia
ustalona
zostalanakwotQ9.204.3,f1,47
zl,
co stanowir6wnowartos6
2.204.315,E9
euro.
Ustalenia
wafioScizam6wienia
dokonano
w dniu11.04.2012r.
na podstawie
wniosku
o ztrtwicrdzenictrybu udzieleniazamdwienia.
Osoba/ €sehyadokonlLiacaostaleniawarto(ci zam6wienia:Marcin FURMANCZYK

3.

Tryb post€powania
prowadzono
Postgpowanie
w trybie:przetarguzgodniez $ 19 ust. 1 pkt 1) w zwi4zkL
z $ 20 WytycznychMinistra Obrony Narodowejw spmwiezasadi trybu zawierania
um6w,kt6rych przedIniotemjest uzbrcjenielub spEet wojskolT stanoryiacych
zalAcznikdo decyzjiNr29IA{ON Minisrra Obrony Narodowejz dni'.26,07.2006r.
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179z€ zm.).

- 4iepottzebaeskreiha

nu."..t ony4

oznaczenie
sprawy22IDECI2012
4,

oraz przeprowadzcnicm
Wykaz os6bzwiAzanychz psygotowanicmpost€powania
postgpowania
po stronieZamarviajqc€go:
1, lmip i nazwiskokierownikaZamawiaj4cego:
plk Krzysztof KRUZYCKI
plk EugcniuszORZECHOWSKI
Kierownik Zamawiaj4cego,zgodDiez $ 8 ust. I ww. wltycznych zlozyl oswiadczenie
na zal4czon],rn
drukuZPW-I1.
2, Imig i nazwiskopracownikaZamawiaj4cego,kt6rcnu kiero$,nik Zamawiaj4cego
powierzylzastrzezone
o udzieleniezam6wienia:
dla siebieczynnoiciw postQpowaniu
pplk Andrzej WROTNIAK
postepowania
o udzieleniezam6rvie a
Czynnosc:przygotorvanie
i przeprowadzenie
w przedmioto$Tmpost€powaniu.
Upowainienieobejmujedokonaniewszelkich
przepisrmi,w tym $yborr
czynnosci$TmaganychoborviAzuj4c.ymi
po
tkceptacji
Kierownika Zamawiaj4cego,
rajkorzystniejszejoferfy, uprzedniej
za wyj4tkiem:
postQpowania
o udzielelie
a) zatwierdzaniawliosk6rv o przeprowadzenie
zam6rvieninpubliczlrego;
b) zawieraniaum6w o wykonaniezamdwieipubliczrych.
powierzylzasrrze?,o7\e
l,racownikZamawiaj4cego,
ktdremukierowrikZanawiajqcego
dla siebiecz'.Dno6ci
w pos4powaniu
o udzielenie
zam6wieni4zgodniez $ 8 ust.I
ww. W)'tycznychzlozyl odwiadczeniena zal4czonyndruku ZPW-I 1
3. Konisja zostalapowolaraw dniu 10.04.2012r.
napodstawiedecyzjl@
uelr*alP: Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Krak6w Nr Z-70
(hdldy zata.aa adpotuiedki dotunent)

Czlonkowiekomisji:
Przewodnicz4cy - mjr MarcinFURMANCZYK
- Par JatrTbGAWRYSIAI(
Sekrerarz
- mjr Iczysztof KOPYTEK
Czlonek
- por PiotrPUDLIK
Czlorek
Jednoczeinie
Kieromik Zanawiaj{cegoudzielilczlonlomkomisjipe}nonocnictwa
do prowadzenia
negocjacji.
r - niepottzebke stre'ht

zqdzajqcej patokol)
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oznczenjcsqraW 22IDECD012
w trybie przetargu
Protok6lpostfpowaniao ldziel€niezam6wienirprowadzoncgo
szcze
Ogloszenie
o post€powatriu
do ogloszonia
w:
1. Ogloszenie
o postppowad[zostaloprzekazane
BiulerynieInformacjiPublicznejMinisterstwa
ObronyNarodowej(BIPMON):
i zostaloopublikowane
w BIP MON w dniu30'04.2012r.
w dniu27.04.2012r.
w:
zostalopzekazanedo ogloszenia
2. Ogloszenie
o postgpowaniu
na stronie
i zostalooPublikowane
European
DefenceAgency(EDA)w dniu27.04.2012r.
postQpowania
EDA-4032
EDA podnuDrercril
referencyjnym
3. Ogloszenieo postppowaninil/y'arunkiprzetqrguzostalyopublikowanena stronie
internetowejZamawiaj4cego:IUU&!!.qg,lIp.!L!Lpl
do dnia11.06.2012r.
od dnia27.04.2012r.
- w miejscD:
zostalozamieszczone
w siedzibieZamawaj4cego
4. Ogloszenie
o postQpowaniu
Tablicaoglosz€f
od d1\ta27.04,2012r.
do dnia11.06.2012r.
<

5a.

n^d,t'L^rv^

^al^.?pnia

^ h^.1pn^u/cni,r

m.1,1^

^hnhl;k^w,f,e

zostalaprzekazanado ogloszeniaw:
Modyfikacja I ogloszoniao postQpowaniu
ObronyNarodorvej(BIPMON):
BiuletynieInformacjiPublicznejMinisterchva
w BIP MON w dniu 18.05.2012r.
w dniu18.05.2012r,
i zostalaopublikowana
przekazana
do ogtoszeriaw:
zDstala
2, ModyfikacjaOglc'szerria
o postppowadu
European
DefenceAgency(EDA)w dniu18.05.2012r
na stronieintemetowei
o postQpowaniu
zostalaopublikowana
3 . Modyfikacj^ogloszenia
Zamawinjrpeso:ruu!fuhbsdp:qild
od dnia18.05.2012r.
do dnia11.06.2012r.
w siedzibieZamawiaj4cego
o postQpowaniu
zostalazamieszczona
4. Modyfikacjaogloszenia
do dnia11.06.2012r.
Tablicaogloszefod dDia18.05.2012r.
Modylikacja 2 ogloszelia o post€powaniuzostalapzekazanado ogloszeniaw'
Ohony Narodowej(BIP MON)i
BiulelynieInformac_jj
PublicznejMinistersnva
i zostalaopublikowana
w Bll MON w dniu24.05.2012r.
rv dniu24.05.2012r.
do ogloszenia
wi
zostalaprzekazana
6. ModyfikacjaOgloszenia
o postepowaniu
(trDA)
European
DefenooAsoncy
w dniu24.0s.2012r.
na stronieiltometowej
zostalaopublikowana
7. Modyfikacjaogloszenia
o postgpowaniD
rwrrv.3rblog.wn.nil.pl
Zamawiaj4cego:
od dnia24.05.2012r.
do dnia11,06.2012r.
w siedzibieZanawiaj4cego
zostalazamieszczona
8, Modl4ikacjaogloszenia
o postgpowaniu
w mrejscu:
Tablicaogtoszenod dnia24.05.2012r.
do dnia11.06.2012r5.

w:
do ogLosrcnia
o postQpowaniu
zostalaprzekazana
Modylikacja 3 ogloszenia
ObronyNarodowei(BIP MON):
BiuletynieInformacjiPublicznejMinisterstwa
w BIP MON rr,'dniu30.05.2012r.
w dniu30.05.2012r',
i zostalaopublikorvana
do ogloszonia
w:
o postepowaniu
zostalaprzekazana
10.ModyfikacjaOgloszenia
European
DefenceAgency(EDA) w dniu30.05.2012r.
1 1 .Modyfikacja ogloszeniao post9powsniuzostalaopublikowanana stronieintemetowej
Zamawiaj4cegoilu11r]3hbg.11pqilDl
od dnia30.05.2012r.
do dnia11,06.2012r.
zostalazamieszczona',v
sieclzibie
Zamawiajacego
12. Modl4ikacjaogloszenia
o postQpowaniu
- w mrejscu:
do dnia11.06.2012r.
Tablicx ogloszefod dnia30.05.2012r.
/
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oznaczenie
spraw]22/DEC/2012
Informrcje i wyjasnieniaudzielon€Wykotrawcomw trakci€ postepowania'
pismamiwych.Nr: 385/2012z dnia 18.052012r.,
Zamawiaj4cy
W trakciepostgpowania
.l
z dnia30.05.2012roraz436/2012z dnta05 06.2012r
415/2012
- na zasadaclrokreslonychw rozdzialeVII ppkt 5 Walunkdwprzetargu udzielil wyjasniei
dorycz4cych WaI unMw p rzetargu;
- zgodniez rozdzialemXVII pkt I dokonalzmiLany
Warunkljv,pzetalgu i modrfrkacji
w trakcie postQpowania.
Informacj€i $yjasnie a udzieloneZamawiaj4c€mu
narnocyS 13ust.3 oraznapodstawie
W trakciebadaniai ocenyofertZamawiaj4cy
472/2012i4'7312012;
471/2012;
S 12 ust.2 W)tycznychpismamiNr: 469/2012;4'10/2012,
4'7412012\4'75/2012i 47612012z d11i^20 06.2012r.w€zwal Wykonawc6v do uzupelnienia
dokument6wskladaj4cychsip na tresi zlozonejoferty orazpismamiNr: 50012012;501/20121
al Wykuftwc6w do wyj aSrieniatreSoizlozonej
z dnia26.06.2Q12r
. we:zw
502/2012:50312012
ofefl].

Miejscei termin skladaniaofcfi:
Oferty nale2alosklada6w siedzibieZamawiajqcegow godz 700- 1500lub przesla6pocztq
na adres:
JodnostkaWoiskowa4228
Wydzial TechnikiLotniczejrv Kutnie
Kutno
ul. Bohater6wWalk nad Bzu14,99-300
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filia lGncehrii lajDei JednostkiWojskorvej4228SkladKuttro).
ll'".
olen uplynqlw dniull.06.20l2r.ogodz.
I erminslladania
Otvarcie ofert
w:
godz.1130bezudzialuWykonawc6w
L Ohvarcieofertodbylosiewdniu 11.06.2012r.
JednostkaWojskorva4228
WydzialTcchnikiLolniczeju Kulnir
ul. Bohatcr6wWalk nad Bzur4,99-300KutDo
2 Do uplylvn tenninu skladaniaofeft zlozono11 ofert, kt6rych zbiorczezestawieniestanowi
zalqczonydrukLPW-12.
3 Kwota brutto,j akt Zanawiaj 4cy zamierzaprzemaczydna sfinansowaniecaloSci
zl,
w],nosi11.321.340,00
zam6wienia
Informacjao sp€lnianiurvarunk6wudziall w postQporYaniu
spelnia11 Wykonawc6w
Wymagane
warunkiudziafuw post€powaniu
post€powaniuzawartajest n zalqczor'yrr.
udzialu
w
spolnioniu
warunk6w
Informacjao
DruLTZPW-17
ofer$ nie przyjd€
W postQpowaniu
nie przyjeto 2 ofert.
Lista ofeft nie Drzvietvchzawarlaiestna zalaczonvmdruku ZPW-1E
Oferty triewybrane
nie wybrano3 ofert.
W postQpowaniu
zam6wienia
24 - 26,29 -35,38 + 48,99+ 102,107- 108;
Ofefy Nr 3 w przedmiotach
- Oferty Nr 4
Lista ofert nie wvbranvch zawaftaiest na zalaczonymdruku ZPW-I9.
' aiepotftebheslTeilit

l,

' '- - - t-

(podpk osoby
\

nu.n".u.ooy!..

oznaczenie
spraw)22/DEC/ 2012
13. lwynikpost€porvania
konal indl'widualnej ocenyofert na zal4czorym
oceny
opisanewzoremNa podstawiesfeszczenia
-21wybranoofertp:
zam6wienia
63, 65,67, 69 + 71,15,76,19'
102+ 10,1.
rdy LotniczeNr 1 S,A.

t3-165
tr6tt

zam6wienial=6'23.
L6W 244

numer olety
firma (nazwa)
adres

:-

numcr oferty
filma (nazwa)
adres

-9 w przedmioci€
7 = 12.
zam6wienia
- BRJ Sp. z o.o.
-Al. Krakowska155,02-180Warszawa
- 10w przedmiocie
zam6rvienia
13- 22, 84, 85.
- STV POLSKA Sp,z o.o.
- ul. St. MoniuszkiT,40-005Katorvice

Uzasadnienie
rvyboru:
zam6wienia
Zgodniez $ 35 ust. I ww Wyrycnych ofedaww. fiImy w ww. przedmiotach
saofertaminajkorzystniejszymi.
* 48,51* 56,64,66,72+ 74'18'80'
2. Na DM€dmiot
zam6wieni^21,2E,36,37,45
te(c i.Warunk6.
97,98, 105i 106zostalazlozonatylkojednaofeftaodpowiadajaca
pfzelafgu tj.
nnm€r of€rty
firma (nazwa)
adres
numer oferty
firma (nazwa)
adres
numer olerty
finna (nazwa)
adres

45 - 48:64t66 72 + 74' 7a' 80.
2 w przealmiocie
zam6wlenja
- WoiskoweZaklady LotniczeNr 1 S.A.
ul. Dubois119,93-465L6di
3 w przedmiocie
zafr6wielia27 + 28,36+ 31,97 : 98, 105+ 106.
- WSK,,Pzl-Svidnik' S.A.
.Al. Lolnil6w tolskichl,2l-045 Swidnik
- 5 w przedmiocie
zam6wienia
51 + 56.
- WSK ,,PZI-Rzesz6\v"
- uI Hctmanska120,35-078Rz€sz6w

W oparciuo $ 37 usl- 2 ww. Wltycmych w celu ustaledapostallowieriunlowy
przeprowadzi
z ww. Wykonarcami
naww. przedmiotyzam6wienia,
Zamawiaj4cy
negociacie
w oparciuo tresdzlozonejoferty, na podstawieaft 72 Kodeksucylvilnego
3. Zawiadomienieo w),niku post€powaniazostalopEekazanena zasadachoke(lorrych
przetorguwdniu04.07.2012r.
w czpsciVII Warunkdw
postqpowania
zostalopzekazanedo EurcpeanDef€nceAgency
Ogloszenie
o rozstrzyg!i€ciu
zamawiajaooso.
s
'
.
i
opublikowane
na strodeinternetowej
tEDAt dniu...*9'i.4.9-..20r2
^ hiepott2ebhe
stueilia

nurnerstronyf,.

oznaczenie
spnwy22lDEClz\l2
14.

Zamknitcic postepowania
Zamawiajecy,
\\'oparciuo $ 42 ust.1 pL11) W)'tycznych
zamykapostQpowae
+
+
w prr€dmiotachzam6wienia24 26,29 35,38 44, 49, 50,57 - 62,68,17,99+ l0l,101
i 108poniewazDiezlozonozadnejofertypodlegaj4cej
wybmniu.

15.

Wykonawc^zaproszonydo udzialurv negocjacjach
Zaproszenie
do:
do udzialuw negociacjach
zostalowyslanew dniu04.07.2012r.
firma(nazwa) WojskoweZaklady LotDiczeNr I S.A.
- ul. Dubois119,93-465L6di
adres
Temin negocjacjiwskazany
w zaproszeniu
tj 06.012012r.godz,13t)o.
fi.ma (nazwa) - WSK,,PZl-Swidnik" S.A.
- Al. Lornik6wPotskichI, rl-045 Srvidnik
adrcs
gorlz.1000.
Tenninnegocjacjiwskazany
w zaproszeniu
tj. 05.07.2012r.
firma (nazwa) - WSK ,,PZI-Rzesz6w" S.A.
- ul, Hetmaiska 120,35-078Rzesz6w
adr€s
Terminnegoc_jac_ji
wskazany
w zaproszeniu
tj. 06.07.2012rg orlz,Eoo

Przewodnicz4cy:
Seketarz:
Czlonkowie:

numerstonyb-.

mjr Marcin FTTRMANCZYK
PanJakub CAWRYSIAK
mjr Krzysztof KOPYTEK
pof. PiorrIUDLIK

oznaczenie
spmwy22lDECDql2
16.

Negocjacje
negocjac1e
z:
W dniu05,072012r.ptzeprowadzono
neeo..PZl-ssidnik" S.A.
wytrvdrtriaSpr/ftu Kom
"trikAclj
Al. Lolnik6wPolskichl,2l-045 S$idnik
W trakcienegocjacjiWykonawcautrzymalceny7,awafiew ofercie
podlegajacych
zawieraprotok6lz negociacji
negocjacjom
warto(6brrttoprzedmlot6w
z dna 05.01.2012r.
Wyt*,6rnia Sprz€tuKomunikacyjrego,,PZL-Rzesz6w"
ul Hetnariska120,35-078Rzesz6'w
porozDmienie
Wadodibruftoprzedmiot6w
W trakcienegocjacjjstronyosi4gnply
i z dnia05.07.2012r.
podlegaj4cych
negocjacjonzawieraprotok6lz megocjacj
z:
przepfo\\adzono
negocjacJe
$ dniU05.07.2012r.
WojskoweZaklady LoiniczeNr 1 S.A.
L6di
ul. Dubois119,93-465
W trakcienegocjacjiWykonawcauttzynlal cenyzawartew ofercie.
zawieraprotok6lz negocjacji
podlegaj4cych
negocjacjom
bruttoprz€dmiot6w
WarLoSi
z /JDir06,Oi,2lr2t.

17.

Inne informacje
' jest do wniesieniazabozpreczenia
zobowi4zan
umowyWykonawca
Przedpodpisaaiem
o%
wykonaniaumowy w $Tsokosci I walloici brutto

18.

Itrformacj€
o zawartychumowach:
zawarta
w dnfi/JL'.
.-9L.- q9llz:
Unowazostala
WojskolveZaklady LotniczeNI I S.A.
ul. Dubois119,93-465L6di
L mo\\a 1o'rdla/a$ anau dniu.11..-l:._. -_--..z:
WSK,,PZL Swidnil{' S-4..
AI. Lotnik6w Polskich1,21-045Svidnik
Umowazostalazawartaw dniu=. .-.=;_.. a . z:
ANKOL Sp.z o.o.
39-331CHORZELOW 244
Umowazostalazawartaw aniu4!- .-.01-.,l'.g:i&:
WSK ,,PZI-Rzesz6w"
ut Iletmafska 120,35-078Rzesz6N
Umowazostalazawaftaw dniu .:::,, .;, -, .--. zl
BRJ Sp.z o.o.
Al. Krakowska 155,02-180Wamz-awa
umowa zostalazawa,taw dnn,4 - O+- L9',|1,2:
STV POLSKA Sp.z o.o.
ul. St. MoniuszkiT,40-005Katowice

+ niepotrzebheskreSlit

oznaezenie
sptaW 22IDECI2012

^onlqfF
1S'6t"'
,qrno

nurnerstronyL

oznaczenie
sprawy22lDECD112
20. Naj kolzys tniejsze oferty
Z uwagina{akt uchyleniasiQfirm od podpisania
umowy,tj.:
ANKOL Sp.z o o., Chorzel6w244,39-331Chorzel6ww przedmiotach
zam6rvienia
I = 6;
BRJ Sp.z o o., Al. Krakowska155,02-180Walszawaw p[edniotach zam6wienia
7 - ] 2;
Zamawiaj4cy
majacna uwadze$ 35 ust 9 ww. W)4ycznych
w ww przedntiot?rch
wybralofet1y
nastqruj4cych
firm:
numeroferry
timla (nazwa)
adres

-5-wpzedmiotachzam6wienia?-12;
ANKOL Sp. z o.o.
- Al- Krakowska155,02-180Wrrszawr

numer oferty
Iinna (nazwa)
adres

-9 - w przedmiotach
zam6wienia
I - 6;
BRJ Sp.z o,o,
- AL Krakowska155,02-180Warszawa

21. Inne informacje
Przedpodpisaniem
umowyWykonawcyzobowi4zani
s4downiesieniazabezpieczenia
wykonania
umowyw wysokosci1 % wartolcibruttoumowy.

22. Zawiadomienieo wyniku posfgpowania
L Zawiadomienie
o Rynikuposl€po\\,ania
zostaloF7.ek^7Aie
na zas^dach
oke(lonych
\\ cz4icl WI Warunk6\1,
p/zetargu \\ dnful7 ,07.2012r.
.2. Ogloszenic
o rozstrz)Jnitciuposlepowania
zostalopzekazanedo European
DefenceAgency
IEDA) \\ dniu..Ll,l-u-....2012
r. i opublikowane
na shonieirteuotowejZamawiaj4uctso.
Informacjeo zawarciuumowy:
UmowazostalazaNarta\a'dniu ANKOL Sp.z o.o.
39-33rCHORZtrL6W 244

---

Umowazostalazawartaw dniu =..--:. -.
BRJ Sp.z o.o.
Al. Krakowska155,02-1E0
Warszawa
Zatwierdzeniervyniku postgpowanix
Zatwierdzcnicwyniku postQpowania
PracekomisiizakoilczylysiEw 17.07.2012r.
o godz.9r0.
Podlisy czlonk6rvkomisji:
Ptetlodniczqcy: mjr Marcinfl R\4A\CIYK
Czlolek:

mjr KzysztofKO
Qi
af,/

(

ni.*\
::,;

o{l

LZlt'z

;":,,./"r)
ADw{a#r
^no #,4o^""

oznaazenre
sptawy22/DEC/2012
Naikozystnieisze oferty
Z uwagina fakl uchyleniasiefirm od podpisania
umowy,tj.:
- BRJ Sp.z o.o.,Al. Krakowska155,02-l80Warszawa
w przedmiotach
zarn6wienia
1- 6
- ANKOL Sp.z o.o.,Chorzeldw244,39-3J1Chorzel6ww pzedmiotachzam6wienia
7 + 12;
Zamawiaj4cy,majecna uwadze$ 35 ust. 9 ww. W)'tycznychw ww. przedmiotachwybml oferty
nastgpuj4cychfinn:
numer oferq/
firma (nazwa)
adres

-7 - w przedmiotach
zam6wienia
1+ 12;
PHZ CENZIN Sp. z o.o.
- ul. Czerniakowska81/83,00-957WARSZAWA

26. I|rneinformacje
Przedpodpisarfemumowy Wykonawcyzobowiqzanis4 do wniesieda zabezpieczenja
wykonania
umowy )v rlysoko3ci I oZwartoScibrutto umowy.
27-

Zawiado|xienieo rvynikupostepolvanla
1. Zawiadomienieo wyniku postgpowaniazostaloprzek^zanena z;rsadach
okre6lonych
N czeici VI\ Warunk6*pEetaryu w dni[ 30.07.2012r.
2

Ogloszenie
postqpowania
o rozstJ4rgniqciu
zostaloprzekazane
do Europeatr
DefenceAgency
(EDA) w dniu4Yr,nty,'.......2
012r. i opublikowanena stronieintemetowej
Zamawiaj4cego.

2E. Itrformacj€
o zawarciuumo$y:
Unowazostala
zawarta
w anir.:
,O.}..-.9F.-.39.'11
r:
PIIZ CENZIN Sp.z o.o.
ul, Cz€rniakowska
81/83,00-957WARSZAWA
Zatwierdz€nie lTniku

postf powania

Zatwieldzeni€ wJriku posttpowania
Pracekomisji zakoiczyly sig w 30,07.2012r.o godz. 930
Podpisy czlonk6w komisji:
Przerlodtric,/acy:
mjr \4afcin FURMA\C7YK
Sekretarz:

Pan Jakub GAWRYSIAK

Czlonkowiel

mjr Krzysztof KOPYTEK

2012
- niepoEebhe tlreilii
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"t.ony

oz\aczeniesprary 22/DEC/2012
30. Najkorzystniejsze oferty
nuDrerolerty
firma (nazwa)
adres

31. Inn€informacje

Zamkri€cicpostepowania
Zamawiajqcy,w oparciuo $ 42 ust. I pkt 1) W].tycznychzamykaprzedmiotowepostepowanie
w przedmiotach zam6wicni^ 27, 2E,36,37, 97, 98, 105 i 106 poniewaZ nie zloaonoiadllel ofefty
podlegajqcej
wybraniu.

%.

Zawiadomienieo wyniku posfQpowania
l. Zawiadornienieo wyniku postQpowania
zostaloprzekazane
na zasadach
okreglonvch
$ c/eSciVfl Warunk6w
przetarTuwdniu06.08:20.t2r.
2. Ogloszenie
o rozstlz)€ni€ciu
post€powania
zostaloprzekazane
do European
DefenceAgency
{ EDA) u dniu -a?..,1{.1Q....2012r.
i opublikowane
nastronieinternetowdZamawiajqcogo.

N.

Informacjeo zawarciuumonT

5{.

Zatwierdzeniewyniku postepowania
Zatwierdzeniewyniku postepowania
Pracekomisjizakoficzylysigw 06.08.2012r.
o godz.8r0
Podpisyczlonk6wkomisji:
Przet{odnrczqcy: mjrMafci FLJRMANCZYK
Sekrctarz:

Pani Dorota SZYDLOWSKA

Czlonkowie:

mjr Iczysztof KOPYTEK
por PiotrPIIDL]K_

,'7\>-:--->
| \No
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f(;,;,,':
\il;'rtz
xtatueLa. 7.
(p ottp i s osoby sp oE qdy'/j qcej p rct okdl)

ADWgltAr

+g
AnnaBdtbwicz
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