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Protokdlpostppowaniao udzieleniezam6wietriaw trybie przetargu
Cz66og6lna
l.

Drne Zamawiaj4cego
PelnanazwaZarnawiaj4cego:
JednostkaWojskorva 4228KRAKOW
ul. Montelupich3
30-901Krak6w
REGON: 121390415
NIp:
6i6_243_tg_02
telefon
(12) 455-77-18
faks:
(12) 455_75_53
e-mail:
wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mii.pl

Plzedmiotzam6wienia
Opisprzedmiofuzam6wienia:
zakup spadochron6w
hamuj4cych
Wartosiszacunkowa
zam6wienia
ustalolazostalanakwot€2.032.520,33
zl,
co stanowrrownowartoS6
496.548,10
euro
Ustalenra
wartoscizam6wienia
dokomnow dniu05.10.2012r,
na podstaw.ie
wniosku
o zahyierdzeni€
trybu udzieleniazam6wienra.
Osoba/ €soby{ dokonuj{caustateniawadoscizan6wi€Dia:Robert NOWAKOWSKI
Tryb postepowania
Po^stQ-porvanie
prowadzonow hybie: przetargu zgodniez $ 19 ust. 1 pkt t) w zrviazku
z $ 20 WytycznychMinistra Obrony Naroalowejw sprawiezasadi trJbu zawicranra
uru6w,kt6rych przedmiotemj€st uzbrojenielub sprzQtwojskowystanowiqcych
zr ecznikdo decyzjiNr 291/MONMinistra Obrony Narodo$ejz dni^26.ti7i006r.
(Dz Uz. MONz 2006r.,Nr 14 poz,1j9 ze zm.\.
- niepa?zebreskrellit

oznaczeniesprawy60IDEC12012
Wykaz os6b zwi{zanych z przygotowaniem postppowaxiaor:rz pzeprowadzenien
poslf powania J,ostronie Zamawiajac€go:
1. Imip i n^zwisko kjerownika Zamawiajqcaso:

plk EugeduszORZECHOWSKI
Kierownik Zamawiaj4cego,zgodniez $ 8 ust. 1 ww. W),tycznychzlozyl ojwiadczenie
nazalqczonyndrukuZPW-I1.
2. Imie i nazwiskopracownikaZamawiajqcego,kt6remukierownik Zamawiaj4cego
po\4ierzyl
zaslr,/e7one
dla\iebjeczytnolci$ poslgporlaniu
o udzielenie
zarnoiienia:
pplk Atrdrzej WROTNIAK
Czynnos6:przygotowa e i pEeprorvadzetrie
postepowaniro udziele € z_am6wienia
w pizedmioto*Tm postepowaniu,
Upowainieni€obeimujedokonaniewszelkich
czyn[osci wTmagatrychobowiazuj4cymi pzepisami, w tym twboru
najkoEystniejszej oterty, po uprzedniej akceptacii Kierownika Zamawiajqcego,
za wyjQtki€m:
a) zatwierdzania wniosk6w o pfteprowadzetrie posttpowania o udzielenie
zam6wieniapublicznego;
b) zawiemniaum6w o wykonaniezam6rvieipublicznych.
?racownik Zamawiaj4cego,kt6remuki€rownik Zamawiaj4cegopowiezyl zNtrzezone
dlasiebieczynnosciw postepowaniu
o udzielenie
zam6wierri4zgodDie
z $ 6 usr 1
ww. W)tycmych zlozyl oirviadczeniena zal4czonymdruku ZpW- 1I .
3. Komisjazostalapowolanaw dniu04.10.2012r.
napodstawiedecyziilzarz&er'ieJ
ueh+aft: Rozkazu DziennegoDow6dcy JW 4228Krak6w Nr 2193
(hale4 zolqc4)i odpo\|iedhi.lok

hent)

Czlonkowi€ komisji:
- mj. Robert NOTIr'AKOWSKI
Przewodnicz4cy

Sekretarz
Czlgnek
Czlonek

- PanJalub GAWRYSIAK
- mjr Krzysztof KOPYTEK
- kpt JacekGAJEWSKI

Jrdnoczednie
Kieromik Zamawiajqcego
udzielilczlonkomkomisjipelnomocnictwa
oo prowaozenta
negocJacl
r,
4. Imiona i nazwiskabie1lych AeZelizostalipov,otani):
Czlonkowiekomisji zgodniez $ 8 ust. 1 wlv. Wltycznych zlozyli oSwiadczenia
na
zal4czonymdruku ZPW-I 1
' - niepatryebnestlellit

oznaczeniesprawy60/DEC/2012
Profok6lpost€powotria
o ualzieleni€
zamriwieniaprorvadzon€go
w trybie przefargu
Cz9S6szcz€sdlowa

L Ogloszenie
opostepo$aniuzo5lalopr,/e(azat)e
do ogloszenia
\rr:
Brulet)'njeInfbrmacjipublicznejl\4iniqtersNa
ObronyNarodowej(Blp MON):
$ dniut2.10.2012r.
i zosrato
opubtikowane
w B|PMON $ aniuiS.fO.:Ot:"_
2. Oglos,/enie
olrostgpowaniu
i Warunkiprzeralg,zostalyopubliLowane
nastroDie

:;T;H:i,:.ffiil.":

3. Og,loszenie
o post€powaniu
zostalozamteszczone
w siedzibieZamawiaj4cego
_ w nre;scu:
Tablicaosloszef

oddnia12.10.2012r.
do dnia29.10.2012r,
4. Dodafkowo og.loszerrieo post€lowaniu zostato opublikowancj

udzietotre
wykonawcom
w rrakcieposttpolratria.
I""t::il:i:
l]*"r"t:Dia Zama*jaj4cy
w uaKcrepostgpowanja

-

pilmem Nr. I 1" t/20t2 r;nia )l.l0.tOl2r.l

na zasadachokrcSlonychw rozdzialeVII ppkt 5 Warunk^||pzetorgu
udzielil *yjadniei
dotyczrych Warunkdwprz etargt ;

Inlbrrnacjei *yjasnienia udzieloneZamawiajqcemu
w trakciepost€powaDia.

s.iTiillii'ffi
ffili,:*f,:"#:x1i;r"i:ilTi
H,;:*,y#;1J:l,3j..Tj,1,.
Miejsc€i termin skladaniaof€rt:
Ofertynaleialosklada6w siedzibieZamawiaj4cego
w gorlz_700_ l5o0lub przesla6
poczq
na adres:
JednostkaWojskowa422E
Wydzial TechnikiLotniczeiw Kutnie
ul. Bohater6rvWalk nad Btur4,99_300Kutl|o
budynekrr3, pok6i nr 123
(filia Xancelariitajnej JednosrkiWojskolrej
422EStdadKutno).
I ermlnsfiladanla
olei upDn4lr{ dniu2S.10.2012r.
o eodz.| 2m
I

2
L

Otwarcieofertodtyto si€w dniu29.10.2012
r. Eodz.l2tobezndzialuWykonawc6w
w:
JednostkaWojskowa422g
Wydzial TechnikiLotnicz€iw Kutnie
ul. Bohrrer6nWolk nad B;urq,99-J00liulno
Do uplywxteflninuskradania
of;rt zrozono2 ofedy,k6rych zbiorczezestaw.ienie
sralrowl
zal4czanyd1\kZpW-12.
Kwotabrunoj,kl Zama$iajqc)zanierza
przrnac4cra stjjjansowanie
catosci
zamowlenra
\\ynosr2.500.000,00
zl.

Informacjao spelnianiuwarunk6rvudzialuw postepowaniu
Wymagane
wanurkiUdzialu
w poslqpouaniu
spetnia
2 Wlkonawcow.
jnrormacJa
o spelnrantu
r\arunk6w
udzialu
\\ postqpowaniu
zawartajest
nazalaclonym
Drul:uZPW-17Oferfy nie prryjete
W postepowaniunie przyj€to 0 ofert.
" hiepattzebne rlTeitit
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oottpisosoy

(po.tp* lei

oznaczenie
sprawy60lDECl2Ol2
Oferty nie wybrane
W post€powaniunie wybrano0 ofert.

a niepotrzebne
stueib

