Krosno Odrzańskie, dn.

10.20lOr.

OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
9 REJONOWE WARSZTATY TECHNICZNE
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Obrońców Stalingradu 10, tel. 68 367 23 00,
fax. 68 367 23 33.
Adres internetowy:
Link internetowy do warunków przetargu: www.przetargi.army.mil.pl
zaprasza do składania ofert na dostawę:
Modułu VHF GGP80 do radiostacji SEM 80/90 poniżej znajduje się opis przedmiotu przetargu:
Nazwa przedmiotu

Numer kategorii

zamówienia

wgCPY

Moduł VHF GGP80

Symbol katalogowy

Jm

ilość

5820-12-196-4845

szt.

1

32352100-6

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Nr referencyjny postępowania: 120/2010
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania
określone w warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) posiadają koncesje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów: najniższa cena -100%.
5. Warunki Przetargu można pobrać na stronie internetowej: www.przetargi.army.mil.pl w
przypadku braku dostępu do Internetu na pisemny wniosek wykonawcy, złożony osobiście,
przesłany za pośrednictwem poczty na adres zamawiającego lub faksem, z podaniem nr
referencyjnego postępowania oraz adresu wykonawcy, na jaki mają być przesłane.
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6. Wymagany termin realizacji umowy:
10 dni od daty podpisania umowy
7. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć na adres : 9 Rejonowe Warsztaty Techniczne
ul. Obrońców Stalingradu 10
66-600 Krosno Odrzańskie
Kancelaria Jawna do dnia 09.11.2010r. do godz. 13 00 .
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13 30 bez udziału Wykonawców.
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
9. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści
warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi
negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72
Kodeksu cywilnego.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
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. Osoby upoważnione do kontaktów:
- w godzinach 7 0 0 -15 0 0
•

w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu informacji udzielają: st. chor. Wiesław
GUTOWSKI pod numerem telefonu 68 367 23 16;

•

w sprawach proceduralnych

informacji

udzielają pracownicy

Publicznych pod numerem telefonu 68 367 23 61.
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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Sekcji

Zamówień

