Sprawa Nr 36/10/81/96

Nowy Dwór Mazowiecki,

dnia 01.10.2010r.

OGLOSZENIE
ZAMAWIAJACY

3 OKREGOWE
05

-

WARSZTATY

TECHNICZNE

160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ul. Obwodowa 191
Tel. (22) 28022 79; fax. (22) 2802339
www.30wt.wP.mil.pl

Zaprasza do skladania ofert na:
"Dostawe 4 ( czterech) kompletnych stanowisk do sprawdzania broni"
Numer sprawY 36/10/81/96
1. Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu na podstawie Decyzji Nr 291/MON z dnia
26.07.2007 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzet wojskowy.
2. Podstawa do ubiegania sie o udzielenie zamówienia jest zlozenie oferty w oparciu o wymagania
okreslone w warunkach przetargu.
3. Warunki udzialu w postepowaniu:
4. Szczególowe warunki zostaly okreslone w Warunkach przetargu.
5. Podstawa do ubiegania sie o zamówienie jest posiadanie warunków przetargu, które zamieszczone
beda na stronie internetowej www.30wt.wP.mil.pl ,Warunki przetargu uzyskac mozna równiez poczta
na pisemny wniosek z podaniem danych firmy Wykonawcy (nazwa, adres, nr telef., nr fax-u, e-mail,
strona internetowa, o ile Wykonawca posiada) oraz wskazac osoby uprawnione do kontaktów z Zamawiajacym lub osobiscie w siedzibie Zamawiajacego tj. 3 Okregowe Warsztaty Techniczne Nowy
Dwór Mazowiecki 5 (Modlin Twierdza), ul. Obwodowa 191, bud. nr 191, pok. nr 25.zymac od Zmawiajacego osobiscie lub poczta na pisemny wniosek
6. Organizator nie dopuszcza skladania ofert czesciowych i wariantowych.
7. Oferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w 3 Okregowych Warsztatach Technicznych, Nowy Dwór
Mazowiecki 5 ( Modlin Twierdza), ul. Obwodowa 191, bud. sztabu, kancelaria, pok. 17 lub przeslac
poczta.
8. Termin skladania ofert uplywa dnia 18 pazdziernika o aodz. 1230Za termin zlozenia ofert Zamawiajacy uznaje termin wplywu dokumentów do kancelarii Zamawiajacego.
9. Otwarcie ofert nastapi w dniu:dnia 18 pazdziernika o aodz. 1300w siedzibie Zamawiajacego Nowy
Dwór Mazowiecki, ul. Obwodowa 191, bud. Nr 191, pok. 23.
10. Wymagany termin realizacji umowy: do 15.12.2010 r.
11. Kwota wadium: 12000,00 zl..
12. Zmawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, zlozenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wartosci umowy brutto.
13. W przypadku, gdy w postepowaniu zlozona zostanie jedna wazna oferta odpowiadajaca tresci warunków przetargu, celu ustalenia postanowien umowy Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje z jednym Wykonawca w oparciu o tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
14. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub odwolania ogloszenia i warunków przetargu, bez podania przyczyn.
15. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.
16. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
17. Pracownikami jednostki upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:
Przewodniczacy Komisji - kpt. PiotrLasek- tel.: (22)280-22-70wew.:237

