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Protok6lpost€powania
o udzieleniezam6wieniaw trybie przetargu
Czpsd
og6ln|
t.

DaneZamawiajecego
PelnanazwaZamawiaj4cego:
JednostkaWojskowa 4226KRAKOW
Adrcsl
ul. Montelupich3
30-901Knk6w
REGON: 12139041s
NIP:
676-243-19-02
(12) 455-77-18
telefbn
(12)455-75-53
faks:
e-mail:
wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

2.

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotu
zam6wienia:
Zakup technicznych Srodk6rvmaterialowych do imiglowc6w r6inych typriw
Wartoii szac nkowazam6wienia
ustalona
zostalanakwote37.061.221,95
zl,
co stanowir6wnowafto(6
E.618.8E8,82
euro
Ustalenia
wartoscizam6wionia
dokonano
w dniu 15.05.2012r.
na podstawi€
wniosku
o zatwierdzenietrybu udzieleniazamdnienia.
Osoba/ es€Syadokoruiqcaustaleniawartoici zam6wienia:Marcin I'URMANCZYK
Tryb postQpowania
prowadzono
Postppowanie
w trybie:pz€targu zgodniez S 19 ust. I pkt 1) w zwiqzku
z $ 20 Wytycznych Ministra Obrony Narodowei w sprawie zasadi trybu zawi€rania
um6w,kf6rych pnedrniotemjesf uzbrojenielrrb sprzetwojskowystanowiqcych
zalecznikdo decyzjiNr 291IMONMinistn ObronyNarodowejz dni^ 26.07.2006t,
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179ze zm.).
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Wykez os6bzwi:tzanychz pEygotowaniempost?powmiooroz przeprowadzcnicm
postepowania
po stronieZamawiaj4cego:
l- Imig i nazwiskokierownikaZamawiaj4cego:
plk EugeniuszORZECHOWSKI
Kierownik Zamawia.j4cego,
zgodniez $ 8 ust- I wrv. Wltycznych T.lorylo(wiadczenre
na zal4czonymdruku ZPW-I I
2. Imig i nazwiskopracownikaZamawiaj4cego,
kt6remukierownit Zamawiajacego
powierzll zastrzezone
dla siebieczyrmodci
w postQpowaniu
o udzielenie
zam6wienla:
pplk ADdrzej WROTNIAK
Czynnosd:przygotowaniei pncprowadzetriepostepowania
o udzieleniezam6wienia
w przedmiolowympost€powaniu.
Upowainienieobejmujedokonaniewszelkich
czynnosciwymaganychobowiqzujacymiprzepisami,w tym wyboru
najkoEystdejszej oferty, po uprzedniej akceptacji Ki€rownike Zamawiaj4cego,
za wyjatkiem:
a) zatwierdzatria wniosk6w o przeproryadzetriepostQpowaniao udzielenie
zam6wieniapublicznego;
b) zawieraniaum6w o nTkonatriezam6wiefpublicznych.
PracownikZamawiaj4cego,k6remu kierownik Zamawiaj4cegopowierzyl ms1lzeZone
dla siebiec4mnofti w post€powaniu
o udzielenie
zam6wienia,
zgodniez g 8 ust.1
ww. W)tycznych zlozyl oswiadczeniena zal4czonymdruku ZPW-I 1.
3. Komisja zostalapowolanaw dniu 10.05.2012r.na podstawied€cyzjt lzaz+dzesial
d€hr*eryir Rozkazu Dzienn€goDow6dcy JW 4228 Krak6w Nr Z-90 i 2137 z dnia
17.07.2012r.
(ndlez, zal4c4i adpNie.lni dohment)

Czlonkowickomisji:
Pf./e\.\
odnic74cj - mjr MarcinFURMA\CZYK
- PanJakrbGAWRYSTAK
Seketarz
- mjr KzysztofKOPYTEK
Czlonek
- por.Pior Pt DLIK
Czlonek
- kpt. JacekGAJEWSKI
Czlonek
JednoczeSnie
Kierownik Zamawiajqc€goudzielil cz.lonkorrkomisji pelnomocnictwa
do prowadzenia
negocjacji
* - niepatrzebnes krei Ii t
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Protok6lpostepowania
zam6wienia
prowadzon€go
o udzielenie
w trybieprzetargu
Ogloszenie
o postepowaniu
1. Ogloszenieo postgpowaniuzostaloprzekazanedo og{oszeniaw:
Biuletynre Intormacji PublicznejMinisterstwaObronyNarodowej(BIP MON):
w dniu 15.06.2012r.
i zostaloopublikowane
w BIP MON w d1 u 11.072012r.
2. Ogloszenieo postepowaniuzostaloprzekazaledo ogloszemaw:
EuJopean
DefenceAgency(EDA)w dniu15.06,2012r.
i zostaloopublikowane
na stronie
EqA po numeremreferencyjqmpostgpowania
EDA-4067
3. Ogloszenieo postppovanft i Warullkjprzetarg, zostalyopublikowanena strode
iDiF relowejZanawiaj4sego:
wwry.3rblos.ryp.mil.ol
od dnia15.06.2012r.
do dnia11.01.2012r.
- w miejscu:
4. Ogloszenie
o postgpowaniu
zostalozamieszczone
w siedzibieZamawiaj{cego
Tallica ogloszen
od dnia15,062012r.do dnia11,07,2012r.
5. Dodatkowoogloszenie
o postQpowaniu
zostaloopublikowane:.
........
Informacjei ryJ'jasnieDia
udzieloneWykonawcomw trakciepostepowania.
W trakciepostppowaniaZam wtaJlr'y:
pismemNr 53U2012z dnia05 07 2012r.zmodyfikowaltre{}614/anuk6
) pyzetdrgt
Informacj€i $yja,snieni4udzieloneZamawiaj4cemu
w trakcie post€powania.
W trakcie badaniai ocenyofet Zamawiaj4cyna mocy S 13ust. 3 orazDapodstawie
$ 32 ust.2 Wytycznych:
- pismami:Nr 61712012
- Nt 623/2012z dr'ia25.07.2012t.wez.wal
do uzupehienia
dokument6wskladajqcychsie na tresdzlozonychofe ;
pismamirNr 658/2012- 66412012
z dnia02.082012r.wezwaldo wyja(nieniatreicl
zlezotrychoferl.
7.

Mieiscei termin skladaniaofert:
Ofeftynalezalosktadadw siedzibieZarnawiajqcego
poczr4
w godz.700-15:00lub przeslac
na adres:
JednostkaWojskowa 4228
Wydziat T€chniki Lotnicz€i w Kuhie
ul. Bohater6wWalk nad Bzurq, 99-300Kutno
budyneknr 3, pok6j nr 123
(filia Kancelarii tojncj Jcdnostki Wojskolvcj 4228Sklad Kutno).
Terminskladania
ofertuplynqlw dtriu 11.07.2012r.
o godz.l1uu.
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8.

Otwar.cieofart
1. Otwarcieoferlodbylosiew dniu 11.0?.2012r.
godz.1130
bezudzialuWykonawc6w
w:
Jednostka Wojskowa 4228
WydziatTechnikiIatniczej w Kutni€
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4,99-300Kuttro
2. Do uplywu terminu skladaniaofeft zloLono10 ofert, kt6rych zbiorczezestawieniestanowi
zalAczony
d.uk Z?W-12.
3 Kwota brutto,jakq Zamawiajqcyzamierzaprz€znaczy6na sfiDansowanie
zam6wienla
wvnosi: 45.5E5.303-00
zlotvch.

9.

Inforrnacjao spelnianiuwarunk6w udzialuw postQpovaniu
Wymagane*arunki udzialuw postQpowaniu
spetrnia
9 Wykonawc6w.
Informacjao spelnianiurir'arunk6wudzialuw post€powaniD
zawartajestnn zalqcznnym
DrukuZPW-17.

10. Of€rty nie przyjete
W post9powaniu
nie przyjQto2 ofen.
LNta ofert nie Drzvigfvchzawafiaiest na zalaczonvmdruku ZPW-l8
1 1 . Oferty nie $Tbrane
W postgpowaniurlie wybrano4 ofert.
Listaofeftniewybranvchzawartaiestnazalaczonvm
drul:uZPW-19
Wynik postQpowania
1. Ka2dy czlonekkomisji pzetargowej dokonalind),-widualnej
ocenl' ofert na zalqczonym
druku ZPW-20,Zastosowanokq4erium opisanewzorem Na Podstiwle sueszczeDla
oceDy
dokonanegona zal4czonymdruku ZIW-21 wybranoofert€:
numeroferty1-w przedmiotach
i , 3 0 ,r:1 , 3 4 , 3 5 ,t 3
zam6wi€ni^
1,2,27,21
s 9 1, 8 r
183,195,219,220
firma (naz\ra) WojskoweZakladyLotniczeNr I S.A., r . Dubois 119,93-465L6dt
-numer oferty 2 -w przedmiotachz4m6wienia109,I 10, I 12,
firma (nazwa) PPUH,,TRANSFACTOR",
Ll 9 A 39-300Mielec
! . Cyranowskz
--numer oferty 3 - w przedmiotachzam6wie a 14, 26, 43,
136,\42,144,t4',7,
t63,
i.6'7,193,208
tirma (nazwa)- CENREXSp.z o.o.,ul. Podvr'ale
23,00-95',
I War
-numer oferty 4 - w przedmiotachzam6wienia3-13, 17+ 9 , 2 1:24, 32,33, 36, 40,42,
t+141,143,145,146,
44,45,'7
4,'75, 83:86,| 01+107,113:11s,117+119,
128:13
0, 13',
l4E+153,
155,156,15E,160,162,165,l6E,169,t7t, 173-t71, l 79, tE2,tE4+187,
189,
I9l , 194,200+20'/
,209, 210,216,217,221, 227,229,232, 235+237,240
firma (nazwa) FIN Sp zoo.,ul HANDLOWA2A,36-100 Kol buszowa
numer oferty 5 -w przedDiolachzam6wlenia?6,78,80, 100,
firma(nazwa) PHZ CENZTNSp zo.o.,ul. Czerniakowskr
r 81/El, 00-957Warszawa
numer ofer8 6 - w przedmiocie zam6wienia99
firtna(rMzwa) DRABPOLSp.jawnaI Drabczyirski
i Ws1
)6ftik , xl. Akacjowa24/26,
42-233Mykan6w
-numer oferty 9 - w przedmiotachzam6wienir15, 16,25,
/ , 3 8 ,7 3 ,1 0 8 1, 1 1 1, 2 5 ,
126,r27,r33,r35,t54, r57,161,t64, r70,1',72,
r',78,180,
188,I 9 0 ,1 9 2 , 2 t 1 ' 2 1 5 , 2 r 8 ,
222-226,228,230,
23|, 233,234,23E,
239,
firma (nazwa)- ANKOL Sp.z o.o.,39-331Chonel6'N244
Uzssadnienie
wvboru:
Zamawiaj4cyw postepowaniuo udzieleniezam6wieniapro.vadzanegow tryore przetargu,
zgodniez $ 35 ust. I Wytycmych wybral ofefty najkorzystnreJszena ppdsta)dekq,'teri6w
ocenyofeft okreSlonyohw ll'orunkqchprzetarguti. ofety \\
m./
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2 W przetarguw poszczeg6lnychprz€dmiotachzam6wieniazostalazlozonatylko jedna
oferla odpowiadajqcatre!'ci Warunkiwprzetaryu t|-l
numer oferq' 4 - w przedmiociezam6wienia41,116,lZ1,122 i 123
firma (nazwa)- IIN Sp.z o.o.,ul Handlowa2A, 36-100Kolbuszowa
numer oferty 7 - w przedmiociezam6wieniaEl i 82
Iirma (nazwa) WojskoweZakladyLotniczeNr 2 S.A., ul. Szubiiska 107,
85-915Bydgoszcz
numer oferty 9 - ry przedmiociezam6wienia20,46 + 72,77, l3l, 166,196,191, 198,
199.213.214i215
firma (nazwa)- ANKOL Sp.z o.o.,39-331Chonel6']r244
Uzasadnienie
wyboru:
W oparciuo $ 37 ust.2 ww W)'bJ'oznyoh
w celuustalenia
postanowi€iumowy
na ww. przedmiotyzam6wienia,Zamawiaj4cyprzeprowadzinegocjacjez ww.
Wykonawcamiw oparciuo tres6zlo2onejoferty, na podstawieaft. 72 Kodeksuqrvilnego
3. Zawiadomienieo wlnjku postepowaniazostaloprzekazsnena zasadaohokredlonyoh
w cz46ciVII Warunkireprzetarguw dnit:,0t.082012rpostgpowania
4. Ogloszenie
o rozstrzygriQciu
zostaloprzekazane
do European
Defence
Agencyt EDA r n d^; 29.,.2p;nt2"
i oprrbli(owane
na<nonie inrcrnetowej
Zamawiaj4cego
13. Zamkni€ci€Iosl€powatria
Zamawiaj{cyw oparciuo $ 42 ust. I pkt 1) ww. W}'tycznychZamawiajecyzamyka
przedmiofoNe
postepowanie
w prz€dmiotachzam6wienia79,87= 98,120,124,134,241
poniewaz
i 242,
n:te^ozono zadnejofefiy podlegajacejwybraniu.

t4.

Wykonawcazaproszonydo udzialuw negocjacjNch
Zaproszenie
do udzialuw ncgocjacjach
zostalowyslanew dniu 10.08.2012r.
do:
1. fima (nazwa)FIN Sp.z o.o.,ul. Handlowa24, 36-100Kolbuszowa
Terminnegocjacjiwskazany
w zaproszeniu
tj. 13.08.2012r,
na go<lz.900
2. firma (nazwa)Wojskowe
ZakladyLotniczeNr 2 S.A.,ul. Szubinska
107,
E5-915Bydgoszcz
Terminnegocjacjiwskazanyw zaproszeniu
tj. 13.08.2012r.
na godz.1000
3 firma(nazwa)ANKOL Sp-z o-o-,39-331Chovel6w244
Termin negocjacjiwskazanyw zaproszeniutj. 13.08.2012r.n* godz, 1100

.,-"."t'""y
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ozraczeniespm\ry 28/DEC/2012

Podpisyczlonk6wkomisji:
Pracekomisji?akofczylysiew dniu08,08.2012r.
o godz.900.

Przewodnicz4cy

mjr MarcinFURMANCZYK

Seketarz

PaniDorotaSZYDtr-OWSKA

Czlonkowie

mir KrrysztofKOPYTEK
por.PiotrPUDLIK

m2-08-08

numersrory 6-.

oznaczenie
spnW 28lDECl2012
15.

Negocjacje
W dniu13.08.2012r.:
1) o godz.1000
przeprowadzono
negocjacje
z;
Wojsko*yrni ZakladamiLotniczymiNr2 S,A.,ul. Szubiiska 107,85-915Bydg0szcz
UmocowaniprzedstawicieleWykonawcyzaproponowaliutrzymaniecen ofertowych
przedmiot6wzam6wienia,z uwagi na ich wysokiekoszty dostawyorazkr6tki te.min realizacji
umowy. Wynegocjowanawartosdbrutto przedmiot6wumowy podlegaj4cymnegocjacjom
zawieraprotok6lz negocjacjiz dda 13,08.2012r.
Protok6lz negocjacjiznajdujesi€w
dokumcntacji
przcdniotowego
posrgpowania:
2) nawniosekWykonawcytj.:
FIN Sp z o.o.,ul. Handlowa2a,36-100Kolbnszowa
ANKOL Sp 2 o.o.,39-331
Chorzal6w244
negocjacjeodbyly siQdrog4korespondenryjn4Zamawiaj4cy,w),razil zgodena dostawQ
przedmiot6wzam6wieniawg cenzawartychw ofercie.
W zwi4zkuz powyzszym,komisjaproponujezawrzedumowy z Wykonawcamiz kt6rytrr
pzeprowadzononegocjacjei ustalonopostanowieniapzyszrych um6w na warLrnkacholceslonych
we ,lwzorzeumowy" stanowiqcymizal4cznikff 4a do Warunkj.wplzekrrgu.

16.

Inne informacje
Przedpodpisaniem
uDo$y WykonawcyzobowiQzani
sqdowniesienia
zabezpieczenia
wykonania
umo\rlyw wysokoici I % wartoici brutto umowy.

17. Infomacja o zawarciu umorvy:
1) Unowa zostalazawartaw dnit2:'!'-@'-JA4tz:
WOJSKOWEZAKLADY LOTMCZENr 1 S A.. ul. Dubois119.93-465L6dZ
2) t ' |'o$ d zosralz ,.ar\ a ta ,lniu/t*'.ffi..-?@t z:
"
PPLH..lRANSFACTOR
. ul. CjranonskalqA,lo-100Mielec
l) Lmowazoslalczawana* d,niuz-Q..-@'Rt2rz:
CENREXSp.z o.o.,ul. Podwale23,00-952Wa6zawa
4) Umowazostalazawaftawd\itm..-ffi.4Qlp(,2:
FIN Sp.z o.o.,ul. Handlowa2,{, 36-i00Kolbuszowa
5) Umowa zostalazawanaw dntuat*,.m..-2?12dzl
PIZ CENZIN Sp.z o.o, ul. Czer;iakowska
8l/83, 00-957Warszawa
6) Umowazostalazawarlaw dnru/11...-@-.ffin 2:
DRABPOLSp.jawnaP. Drabczyrisli
iWspnlnil,.
ul Akrcjowa24l7r,.42-211\4ykanos
7) Umowazosralazawana* dniu/11..-@.412*:
WOJSKOWEZAKLADY LOTNICZENR2 S.A.,ul Szubinska
107,85-915Bydgoszcz
E) Unowa zostalazawartawdnlrufi.-&..,-2Q'12t/z:
ANKOL Sp.z o.o..39-331Chorz€l6w244
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Protok6lpostQpowania
o udzielenie
zam6wienia
prowadzonego
w trybieprzetargu
19. Wynik postgpowania
1. W zwiqzkuz faktem uchyleniasie od podpisaniaumowy finny FIN Sp, z o.o.,
ul. Handlowa24 36-100Kolbuszowa
na plzedmiotyzam6wienia17,32,33,41,102,
103,116,117,118,119, l2l, 122,123,145,149,113,171,232 i 235,Zamawiaj4cy
majec
na uwadze$ 35 ust 9 ww. W)tycznychw poszczeg6lnychprzedmiotachzam6wienia
wybieraoferlQnastppn4
w kolejno6ci
po najkorzystniejszej,
bezprzeprowadzania
jej oceny,t. oferlenw. firm:
potrownej
numer oferty 1 - w ptzedmiotachzam6wi€nia32,33,149i 117
firma:WojskoweZaklady LotniczeNr 1 S.A,,ul. Dubois119,93-465LODZ
numer ofcrty 9 - rv przedmiotachzam6wienia145,232i 235
lirma (nazwa)- ANKOL Sp. z o.o.,39-331Chorzel'w 244
Na przedmiotyzamfivienia17,102,103,117,118,119i 173,zostalazlo2onatylkojedna
ofeda odpowiadajecatle!'ci Wanmk6|)przetargutj. OfertaNr 9 firmy: ANKOL Sp.z o.o.,
39-331Chotzel6,N244.
W oparciuo S 37 ust. 2 w$/. Wltlczfiych w celu ustaleniapostanowief umoq]y
na ww. przedmiotyzam6wienia,Zamawiaj4cyprzeprowadzinegocjacjez ww.
Wykonawc4w oparciuo tresi zlozotrejoferry,na podstawieart 72 Kodeksucywilrogo
2. Zawiadomienieo ryDiku postppowadazostatoprzek3zarrc
Da zj:sadachokeslonych
\\ czgiciyll Warunkiwprzetaryu w drin 22.08,2012I.
.1. Ogloszenie
o rozstrzygnlqiuplsr€powania
zostaloprzekazane
do EuopeanD€fence
AgencyfEDA) $ dnft 4,H,:.!1.t2...2O12r.
i opublikoqancnasrronjeinremerowei
Zamawiaj4cego.
20- Zamknieciepostppowsnio
Zamawiaj4cyw oparciuo $ 42 ust. 1 pkt 1) ww. W),lycznychZamawiajqcyzamyka
pzedmiotowe postQpowanie
w przedmiotach zam'wieni^ 41, 116, l2l, 122i 123,
poniewa-znie 7..loionozadnejofety podlegajqpejwybraniu.

21. Ilformacje o zawarciuumowy:
Umowazostalazawartaw dniu .:. .-..:-.-..=.. z:
WojskoweZaklady LotniczeNr 1 S.A.,ul. Dubois119,93-465LODL,
Wykonawcazaproszonydo udzialuw negocjacjach
Zaproszenie
do udziafuw negocjac.jach
zostalowyslanew dniu22.08.2012r.
do:
lirma (nazwa)ANKOL Sp.z o.o.,39-331Chorzel6w244
Terminnegocjacji
wskazanyw zaproszeniu
na godz.1100
l. 24.08.2012r.
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Podpisyczlonk6wkomisji:
Pracekomisjizakoiiczylysipw dniu22,08.2012r.
o godz.l?no

Przewodnicz4cy

mjr MarcinFTIRMANCZYK

Seketarz

PanJakubGAWRYSIAK

Czlonkowie

por PiotrPUDLIK

N12-08-2 2

anffin
mlner stronyl5-

Annaffinwicz

oznaczf-nlespraw 28/DECl20l2
Negocjacje
W dniu24.08.2012r.
przeprowadzono
regocjacjez ANKOL Sp.z o.o.,39-331Chorzel6w244.
Negocjacjeprzeprowadzonow oparciuo tres6zlozonejoferty. Umocowanypzedsta$.ioiel
Wykonawcyzaproponowal
utrzlmaniecenoferto*ychprzedniot6wzam6wienia
17,102,103,ll7,
I18,119i 173,z uwagina ich wysokiekosztydostawyorazkr6tkiterminrealizacjiumowy.
WynegocjowanawartoS6bruttoprzedmiot6wumowypodlegaj{cymnegocjacjomzawieraprotoko}
z negocjacjiz dnia24.0E.2012r.
Protok6lz negocjacji
znajdujesipw dok-umentacji
psedmiotow€go
postQpowanE.
Sy'zwiqzkuz powyzszym,komisjaproponujezawrzei umow€z Wykonawc4z kt6r]'m
przeprowadzononegocjacjei ustalonopostanowieniaprqyszlejumowy na warunkachokejlonych
we ,,wzorzeumowy" stanowiqclmi zal4cznikIu 4a do Worunktiwprzekygu24. Inne informacje
Przedpodpisaniemumowy Wykonawcazobowiqzanyj est do uniesjenia zabezpieczeda*ykonania
umowy w wysokosci I oZwafto{ci brutto umowy.

Informacjao zawarciuumo$y:
Umowazostalazawartaw dniu4Q .ffi..2Q'!Zrz:
ANKOL So,z o.o..39-331Chorzel6w244

Podpisyczlonk6wkomisji:
Pracekomisjizakoriczyly
sigw dniu27.08,2012r,
o godz,1200

Przewodnicz4cy

mjr Marcin FURI4TICZYK

Sekretaz

PanJakubGAWRYSIAK

Czlonkowie

por. Piotr PUDLIK

(podptsosolry

ntmet ooy/.6
"t

toht,

2Xt1n827

anffinr
AnnMowicz

oauczenie sprawy28DEC/2012
Protok6lpostQpowania
o udzielenie
zam6wienia
prowadzonego
w trybieprz€targu
26. Wynik poslQpowania
1. W zwi4zkuz faktem uchyleniasig od podpisaniautowy firmy Wojskowe Zaklady
LotniczeNr 1 S.A.,ul. Duboisll9, 93-465L6dZod realizacjiumowyna przedmiot
zam6wienia 32, 33, 149 i 177 Zatnawiai4cyrnajecna uwadzeS 35 ust. 9 ww. Wltycznych
w poszczeg6lnychpzedmiotach zam6wieniawybiem ofertgnastqpn4w kolejnojci
po najkorzystniejszej,bezprzeprowadzania
ponownejjej oceny,tj. ofert€nw. filmy.
numer oferty 9 -w przedmiotachzam6wi€nia32 i 33
firma (nazwa) AI\{KOL Sp. z o.o.,39-331 Chorzel6w 244
Na przedmioty zam6wietia 149i 117 zostalazlozonatylko jedna ofefia odpowiadajeca
freSctWarlmkdwptzetargu {. OfertaNr 9 firmy:
ANKOL Sp.z o o.. 39-331Chorz9l6w244
W oparciLr
o g 37 ust.2 ww. Wyrycznych
w celuustalenia
postanowiefi
umowy
na ww. przedmioq/zam6wienia,Zamawiajqcyprzeprowadzinegocjacjez ww.
Wykonawc4w oparciuo tres6zlozonejoferty, na podstawi€art. 72 Kodeksucywilrcgo
2. Zawiadomienie
o wynikupostQpowania
zostaloprzekazae nazasadach
okeslonych
w czg(ciWI Worunk6nprzetarguw dDlrr31.08.2012r.
3 Ogloszenieo rozstrzygnipciupostQpowania
zostaloprzekazanedo EuropeanDefence
AgenrytEDA)s driu ............,....20
| 2r. i opublikowane
naslronieinremelo\,\ei
Zamawiaj4cego.
Wykonawca zaproszotrydo udzialu rv negocjacjach
Zaproszenie
do udzialuw negocjacjach
zostalowyslanew dniu31.08.2012r.
do:
firma(nazwa)ANKOL Sp.z o.o,39-331Chorzel6w244
Terminnegocjacjiwskazanyw zaproszeniu
tj. 04,09.2012r.
nagodz.l0to

Podpisyczlonk6wkomisji:
Pracekomisjizakoriczylysiew dniu31.0E.2012r.
o godz.E00

Przewodnicz4cy

qjr Marcin FURMANCZYK

Sekretarz

PanJakubGAWRYSIAK

Czlonkowie

por.lior Pt DLIK

200-08-J I

ADwmlFr
'',""t"b',ylf

AnnofrWowicz

oznaczenie
sprawy28/DEC/20
l2

2a- Negocjacje
Negocjacje
z ANKOL Sp.z o.o,,39-331Chorzel6w244 odbylysiedrogqkorespond€royJr4
Wykonawcazaproponowalutrzymaniecen ofortowyohpl zedDiot6wzarn6rvienia149i t?7.
Zama\liaj4cy\\yrazi\ zgodgna dostawgprzedmiot6wzam6wieniawg cenzawafiychw ofercie.
W zwi4zl:uz powyZszyrn,komisja proponujezawze6 umowpz Wykonawc4na warunkach
okeslonych we ,,wzoze umowy" starowiecymizalqcznlkn 4a do Warwlkirr przetaryu.
Inne informacje
Przedpodpisaniem
urnowywykonawcazobowi4zany
j€st do wniesienia
zabezpieczenia
wykonania
umowyw wysoko(ci I % wartosci bruttoumowy.

30. Itrformaciao zawarciuumorw:
Umowazosrala
zararla* dnii0.1-.-H,.-2Al2n:
ANKOL Sp.z o.o.,39-331
Chorzel6w
244

Podpisyczlonk6wkomisji:
Pracekomisjizakoiczylysiew dniu04.09.20'12r.
o godz.12m

Przewodniczacy

mjr MarcinFURMA(CZYK

Sekretarz

PanJal:ubGAWRYSIAK

Czlonkowie

por. Piotr PUDLIK
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numershony/Jsr

