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Pieczedzamawiai

Protok6lpostepowaniao u&ielenie zamr6wietria
w trybie przetargu
Czf36og6lna
DaneZamawiaj4cego
PelnanazwaZamawiaj4cego:
JealnostkaWojskowa 4228KRAKOW
ul. Monfelupich3
30-901KEk6w
REGON: 121390415
NIP:
676-243-19-02
telefon
(12) 455-77-18
(12) 455-75-53
faks:
e-mailr
Mlkutno.zamowieniapubliczne@wp.milpl

Przedmiotzam6wienia
Opisprzedmiotuzam6wienia:
Dostarvatechnicznych 6rodkr5wmaterialowych (t6m) do statk6w powietrznych
oraz do sprzptu lotniczego:
IloS6pEedmiot6wzam6wienia:2
przedmiotzam6wieniaI - Maty mtunkoweTOW-MAT (6 rolekmat o wym. 1,05m x 5,0m)
w iloSci6 kpl.
przedmiotzam6wienia2 - Wskaznil(AI-t03AU SELF-CONTAINED STANDBY GYRO
HORIZONTwiloici6sauk
Wartosdszacunkowa
zam6wienia
ustalona
zostalanakwotQ2,185.365,85
zl,
co stanowir6wnowartos6
533.888,51
euro.
Ustalenia
wartoicizam6wienia
dokonano
w dniu05.10.2012r.
napodstawie
wniosku
o zatwierdzcnictrybu udzieleniazam6rvienia.
Osoba/ osobyt dokonujqcaustaleniawa.toici zam6wienia:Krzysztof KOPYTEK
Tryb postfpo\Yania
prowadzonow trybiet przetnrgu zgodniez $ 19 ust, I pkt 1) w avi4zku
PostQpowanie
z $ 20 Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zassd i trybu zarvierania
um6w,kt6rych przedmiotemjest uzbmjenielub sprz€twojskorw stanowiacych
zal4cznikdo decyzjiNr 29|IMON Ministra Obrony Narodowejz dnia 26,07.2006r,
(Dz.Urz. MON z 2006r.,Nr 14 poz.179z€ zm.).
- ntepotftebne sbeflii

(podpis oso

no,n",st ony4
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Wykaz us6l zwi4zatrlch z przygotowaniem postQpowaniaoraz ptz\eprowadz€ni€m

postppowania
po stronieZamarviaj4cego:
1. lmip i nazwiskokierownikaZamawiajecogo:
plk Eug€Diusz
ORZECHOWSKI
KierownikZamowiajqoego,
zgodnicz S 8 ust. I ww. Wylycznychzlolryloiwiadczcnic
na zalqczon),rnd.uku ZPW-I L
2. knie i nazwisko pracownika Zamawiaj4cego, kt6remu kierownik Zamawiajqcego
po''',ieflyl zasJze2one dla siebie czynno(ci w postQpowaniuo udzielenie zam6wienia:

pplkAndrzejWROTNIAK
Czynnos6:prrygotowa e i prz€Irowfldz€niepost€powflnia
o udzieleniezam6Dienia
przedmiotowym
post€powaniuUpowainienieobejmujedokonaniewsz€lkich
w
czynnosciwymrganychobowilzuj4cymiprzepisami,w tym *Tboru
najkorzystniejszej
oferty,po upzedniej akceptacjiKierownika Zamawiaj4cego,
za rryj4tki€m:
a) zatwierdzaniawniosk6wo przeprowadzenie
post€porvaniro udzielenie
publicznego;
zam6wienia
b) zaryiennia um6w o rTkonanie zam6wi€fpublicznych,
PracownikZamawiaj4cego,kt6remukierownik Zamawiajqcegopowierzyl msltzezone
dla siebieczynnoscjw postppowaniu
o udziel€nie
zam6wienia,
zgodniez S E ust.1
ww. W)4ycznychzlozyl oSwiadczenie
na zalqczon)n druku ZPW-I L
3. Komisjazostalapowolanaw dniu26.09.2012r.
napodstawiedecyzjI lz tzdzf,+r++
u€]r1va!l': Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Krak6w Nr 2-187
(nalez! zalq.?i

a.lpoeie.lhi.lokahent)

Czlotrkowiekomisji:
Przewoddcz4cy - mjr Ikzysztof KOPYTEK
- PanJakubGAWRYSIAK
Seketarz
- mjr ZenonCRAnowSKI
Czlonek
- kpt. JacekGAJEWSKI
Czlonek
Jednoczednie
Kierownik Zamawiajacegoudzielil czlonkomkomisji pelnomocnictwa
prowadzenia
do
negocjacji
' - niepatnebneskreflia

iqcej protok6t)

numer
strony.+.
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Protok6lpostppowania
o udzielenie
z{m6rvie a prowadzonego
w trybieprzetargu
5.

Ogloszenie
o postepo aniu
1. Ogloszenie
o postppowaniu
zostaloprzekazane
do ogloszeniaw:
Biuletynie lnformacji Publicnej MinisterstwaObronyNarodowej(BIP MON):
w dnir 12.10,2012r.
i zostaloopublikowane
w BIP MON w dniu 12.10.2012r.
2. Ogloszenieo postgpowaniuzostaloprzekazanedo ogloszeniaw:
Enrone,n Defen.e Aoencv I'FDA) w dnnr

i znctrln ndrhliknwnne nq qrrnnie FIA

po numerenrefereDcyjnym
postppowania
EDA-... ..........
3. Ogloszenieo postgpowaniri Warunkiptzela/81lzostalyopublikowanena sFonie
intemetowelZamawiaj4cego:!Udl!!9g:l4p:l!!ilp!
od dnia12.10.2012r.
do dnta29.l0.20l2r.
- w miejscu:
4. Ogloszenie
o postppowaniu
zostalozamieszczone
w siedzibieZamawiaj4cego
Tablica ogloszei
od dnia12.10.2012r.
do dnia29.10.2012r.
5
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6.

Informacjei wyjaSnieniaudzieloneWykonawcoDr
rv trakcie posfgpowania.
postppowania
W trakcie
Zamawiaj4cy:
zmodyfikowat lrc56lrla/u1l6t przetargu;
pismemNr 1309/2012z dnia22 10.2012r. i Nr I 320/2012z dnia23.10.2012r.udzielil
wyja6nief dotyczqcychWarunk6wprzetargu

6a.

Informacjei $yja6nieDiaudzieloneZamarviaj4cemu
w trakcie postQporvanis.
W fiakciebadaniai ocenyofertZamawiaj4cy
namocy$ 13ust.3 oraz a podstawie
$ 32 ust. 2 Wltycznych:
- pismami:Nr 1386/2012- Nr 138?/2012z dnia05.1|.2012r.wez''valdo uzupehrienia
dokument6wskladajQcychsiQna tresdzlozonychofefi i do zloZeniawyjasniei treici
zlozonychofert.

1.

Miejscei termin sldadaniaofert:
oferty nalezaloskladaiw siedzibiezamawiaj4cego
w godz.?00 l5:00 lub przedadpoczt4
na adres:
JednostkaWoiskowa4228
Wydzial TechnikiLotniczejw Kutnie
ul. Bohster6wWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
budytreknr 3, pok6j nI 123
(nlia Kancelariitrjnej JednostkiWojskowej422ESkladKutno).
Terminskladania
ofefi upb,nalw dniu 29.10.2012r.
o godz.1100.

bodpis asobys
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Otwsrcieofert
1. Otwarcieofertodbylosigw dniu29.10,2012r.
godz 1110bezudzialuW) konaNc6ww:
JednostkaWoiskorva 4228
Wydzial TechtrikiLotniczcjw KulDi€
ul. Bohater6wWalk nad Bzur4,99-300Kutno
2. Do upb'lvu teminu skladaniaofefi zlozono3 ofefty, kt6rych zbiorczezestawietriestanowi
zal4czony
drukZPW-12.
3. Kwota brutto,jak4 Zamawiaj4cyzamierzapzeznaczyi na sfinansowaniezam6wjenia
wvnosi| 2.688.000.00
zlotvch.
Informacjao spelnianiurvarunk6wudzialuw postQpowau
Wymaganowarunki udzialuw postgpowaniuspelnia3 Wykonawc6w.
Infonrlacjao spelnianiuwarunk6wudzialuw postgpowaniuzawartajest lra zalqczonyr.
DrukuZPW-17.
Oferty nie przyj€tc
+f€step€*€iiu rlie?Iryje+€4 ofe#
I ist+ofertnie Fr4ieEe
Oferty nie rrTbrane
W postQpowaniu
niewybrano1 oferty.
Listaofertnie wybranychzawartajestnazal4czolrym
drukuZPW-19.
Wynik postQpowania
l Kazdy czlonekkomisji przetargowejdokonalindywidualnejocenyofeft na zal4czrnym
drukuZPW 20 ZastosowanokD4eriumopisanewzorcm.Na podstawiestfeszczeniaoceny
dokonanegona zal4czonymdrukuZPW-21$ybrano ofertQ:
numerol_efiy2 - w przedmiociezam6wieni| 2
firma('r0zwo) GLOMEX MS PolskaSp.z o,o.,
aahes
ul. Garbary 711105,61-758
POZNAN
Uzasadnietrie
{Tboru:
prowadzonego
Zamalviajqcy
w postgpowaniu
zam6wienia
w trybieprzetargu,
o udzielenie
zgodniez S 35 ust. I W)4ycmych wybral ofertQnajkorzystniejsz{na podstawiekryte06w
ocenyoferl okreslonychw llarunkach przetargut. oferteww. firmy.
2. Zawiadomienieo w),niku postepowaniazosLaloprzekazanena zasadachokeslonych
w czeiciyll Warunlniwprzetargu \\ dfin 13.112012r.
1. Ogteszenie
e rezst
j
Z3sa+i+je€e€€.
postQpowatria
ZamktriQcie
Zamawiajqcyw oparciuo $ 42 ust. I pkt 1) ww. Wltycznych Zamawiaj4cyzamyka
przedmiotowepostQpowanie
w przedmiociezam6wienia 1, poniewarznie zlozonoZadnej
podlegajEcej
oferty
wybraniu.

numerstrony.-q.

oznaczeniesprawy59/ DEC/2012

14.

t:t.

Inne informacje
Pzed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiqzanyjest do wniesienia zabezprcczenn
wykonaniaumowyw wysokojci I % wartoscibruttoumowy.

16. Informacjao zawarciuurnowy:

Umowazostala
zawarta
w dniuAQ..-../,i..-..&9llz:
GLOMEXMS PolskaSp.z o.o.,
ul. Garbary711105,61-758
POZNAN

Podpisy czlonk6w komisji:
Pracekomisji zakoiczyly sig w dniu 13.11.2012r.o godz.930.

Przewodniczqcy

mjr Krzysztof KOPYTBK

Sek€tarz

PanJakubGAWRYSIAK

Czlonkowie

mjr ZenonCRABOWSKI
kpt. JacekGAJEWSKI
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