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OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4226
ul. Marsa 110, 04-470
04
WARSZAWA
nr tel. (0....22) 6815 - 030
nr fax (0....22) 6815 - 093
Adres internetowy: www.2rblog.wp.mil.pl

ZAPRASZA
do składania ofert na:
usługę naprawy głównej 23 mm armaty przeciwlotniczej ZUR 23
23-2s
Nr referencyjny postępowania: WP/139/2014
WP
1. Podstawą do ubiegania sięę o udzielenie zamówienia jest złożenie
żenie oferty w oparciu
o wymagania określone
lone w warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie
ędzie w trybie przetargu, na podstawie art. 131b ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Warunki udziału w postępowaniu
ępowaniu
1) Wykonawca zamierzający
ący złoż
złożyć ofertę zobowiązany
zany jest, pod rygorem nie przyj
przyjęcia oferty,
przedstawić Zamawiającemu,
ącemu, nie później niż 6 dni przed terminem złożenia
zło
ofert, aktualne
informacje (imię i nazwisko) dotyczące
dotycz
członków organów zarządzaj
ądzających i nadzorczych
wykonawcy, a także
żee pełnomocników lub prokurentów, którzy bbędą reprezentowali
wykonawcę w postępowaniu.
ępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą
mog ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają

uprawnienia

do

wykonywania

działalno
działalności
ści

lub

czynno
czynności,

związanej

z realizacją zamówienia będącego
bę ą
przedmiotem niniejszego postępowania;
ępowania;
b) posiadają niezbędną
ę ą wiedzę i doświadczenie oraz dysponująą potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj
zapewniającej
ącej wykonanie zamówienia.
d) posiadają uzgodnionąą i zaakceptowan
zaakceptowaną przez Szefostwo Służby
żby Uzbrojenia i Elektroniki
Inspektoratu
ratu Wsparcia Sił Zbrojnych dokumentację
dokumentacj technologii naprawy głównej.
3) Sposób dokonania
w przetargu.

oceny

spełniania

przez

wykonawców

warunków

udziału

a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności,
jeżeli:
• przedmiot zamówienia znajduje się w jego zakresie działalności określonym zapisami
właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;
• posiada koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001r.
(Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.);
b) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł
c) Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 450 000,00 zł
d) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada uzgodnioną i
zaakceptowaną

przez Szefostwo Służby Uzbrojenie i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił

Zbrojnych dokumentacja technologii naprawy 23 mm armaty przeciwlotniczej ZUR-23-2S
oraz warunków technicznych na odbiór po naprawie głównej 23 mm armaty przeciwlotniczej
ZUR-23-2s mm armaty przeciwlotniczej ZUR-23-2S zawierająca czynności.
4. Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów: Cena = 100%
6. Warunki przetargu można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, po złożeniu
pisemnego wniosku lub Zamawiający prześle je na wskazany we wniosku adres. Dopuszcza się
przesyłanie w/w dokumentów również za pośrednictwem faksu oraz na adres e-mailowy
7. Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 28 listopada 2014

8. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria ogólna,
budynek nr 3 pokój nr. 8, do dnia 10.07.2014 do godz. 08:00.

9. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
10. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna
warunków przetargu, w celu

oferta odpowiadająca treści

ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi

negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72
Kodeksu cywilnego.

11. Zamawiający będzie wymagał złożenia do oferty wadium w wysokości:

32 000,00 zł

(trzydzieści dwa tysiące złotych)
12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokości: 5 % wartości brutto zamówienia.

13. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega

sobie prawo do zmiany lub

odwołania warunków przetargu.
14. Osoba upoważniona do kontaktów:
Monika BARSZCZEWSKA – sekretarz komisji, fax: 22/ 681-50-93

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.

16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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