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Departament Zaopatrywllnia Sit ZbroJnych MON
00-911 Warszawa

Aleja Niepodleglosc! 218
Dyrektor Departamentu
Pan PJk Jerzy Pikula
Do wiadomosci:

,

Terenowy Od dzial T echniki Morskiej w Gdyni
81-912 Gdynia

ul. Kazimierza Pulaskiego 7
rl ..VP/12il0

Gdynia, 06.12 .20 10 r.

Dot. postepowania - nr referencyjny DZSZl2191XI-57fUVPR2IZJ20 10 (..Remont okretow podwodnych
t)'pu Kobben wraz z wym. baterii akumulatorow").

Stocznia Remontowa NAUTA S.A. zwraca si~ z uprzejmE:iprosb4. a zamieszczeniezalaczonego
ogloszenia nr referencyjny: U/Ol/HMJP/l 0 dotyczace postepowania przetargowego nr referencyjny
D ZSZ/2191XI-57fUZlPR2JV20 10 dla wylonienia potencj alnych podwyko nawc6w .
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Stocznia Re montowa "NAUTA" S.A.
81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 1
Tel. (58) 621 2256, (58) 621 2521 , fax 058 620 36 37
E-mail: t.peczek@nauta.pl
Adres intemetowy: www.nauta.pl
Oglasza postepowanie majace na celu zawarcie umowy, kt6rej przedmiotem jest uzbrojenie lub
sprzet wojskowy w trybie przetargu na zasadach okreslonych w Decyzj i Nr 291IMON z dnia
26.07.2006 roku. (Dz.Urz, MON Nr 14, poz. 179 z 2006 r.)
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Zaprasza Podwykonawcow do skiadanla ofert nat
"Remont okr~t6w podwodnych typu KOBBEN w
zakresie prac radiowo - nawiga cyjoych i wymiany baterii aku mulatorow",
Nr referency joy postepowania : UlOl/HMJP/10
Podstawa ubiegania sie 0 udzielenie zamowieniajest zlozenie oferty w oparciu 0
wymagania okreslone w Warunkach przetargu.
Postepowanie prowadzone bedzie w trybie: przetargu.
Warunki udzialu w postepowaniu:
a) Podwykonawca musi spelniac warunki i zlozyc dokumenty okreslone w Warunkach
przetargu.
Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniern poszczeg61nych kryteri6w:
a) podstawowym i jedynym kryterium oceny ofert j est cena,
Warunki przetargu mozna odebrac po zlozeniu pisemnego wniosku osobiscie
w siedzibie S.R. "NAUTA" S.A. Dzial Handlu i Marketingu, budynek administracyj ny
n p., pok. 211 i 219 do dnia 10.12.2010 r. w godz.: 8.30 -14.00 lub Zamawiaj acy przesleje
na wskazany adres - po wniesieniu oplaty w wysokosci 25,- zl ( z dopiskiem "Oplata za
warunki przetarg u - nr referencyj ny postepowanla U/OIIHM1P/ I 0") na konto:
ING Bank SI11ski S.A. O/Gdynia nr 33 1050 1764 1000 0022 6448 0951 lub w kasie S.R.
"NAUTA" S.A.
Wymagany termin realizacji umowy: uplywa z dniem: 25.05.2012 r., przy czym tenniny
realizacji poszczegolnych zadan przypadaja:

1) dla wykonania Zadania Nr 1 - remont ORP ttS~ p" - do dnia 16.01.2012 r.;
2) dla wykonania Zadania Nr 2 - remont ORP " Blelik" - do dnia 25.05.2012 r.;
3) dla wykonania Zadania Nr 3 - remont ORP "Kondor" - do 25.05.2012 r.;
4) dla wykonania Zadania r 4 - dostawa baterii akumulatorow dla ORP "S~p"
i ORP "Bielik" - do 01.12.2011 r,
Oferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w S.R. "NAUTA" S.A., 81-342 Gdynia,
ul. Waszyngtona 1, w Dziale Mnrketingu, budynek administracyjny, I p.., pok. 2111ub 219
do dnia 20.12.2010 r. godz. 10.30.
7. Nie dopuszcza siC( mozliwosci zlozenia oferty wariantowej w danym zadaniu.
8. Podwykonawca zwiazany bedzie oferta przez okres 90 dni od terminu jej zlozenia,
9. Zf\.da siC( od Podwykonawc6w wniesienia wadium w wysokosci 20.000,- zl,
10. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego - S.R. "NAUTA" S.A. ,budynek
administracyjny, parter, gabinet Szefa Realizacji Projekt6w, pok. 2 -w dniu 20.12.2010 r,
godz. 11.00., bez udzialu przedstawicieli Podwykonawc6w.
11 , W przypadku, gdy w postepowaniu zlozona bedzie jedna oferta odpowiadajaca tresci
Warunk6w przetargu, Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje cenowe z j edynym
Podwykonawca w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu Cywilnego.
12. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwolania Warunk6w przetargu.
13. Osoby upowaznione do kontakt6w: 1) Tadeusz Peczek, tel. (58) 621 2256.
2) Michal Rudacki, tel. (58) 6212521.
14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci lub odwolania ogloszenia.
15. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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