kr sprawó NNPLldJ bremLOMNM

CzarneI dnia PNKMUKOMNM rK

ldŁlpwbkfb
wamawiającó W
gednostka tojskowa 4N4N
TTJPPM Czarne
ulK OTJgo iutego
telK
EMR9) UP OM ORM L EMR9) UP OM OT9
faks
EMR9)UP OM O4S
eJmail jw4N4Nprzetargi@interiaKpl
waprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonóm w tróbie przetargu na
podstawie artK TMN hodeksu cówilnego oraz wótócznóch jinistra lbronó karodowej
w sprawie zasad i tróbu zawierania w resorcie obronó narodowej umówI któróch
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowóI stanowiącóch załącznik do decózji
kr O9NLjlk jinistra lbronó karodowej z dnia O6 lipca OMM6 rK w sprawie zasad i
tróbu zawierania w resorcie obronó narodowej umówI któróch przedmiotem jest
uzbrojenie lub sprzęt wojskowó (azK rrzK jlk kr N4I pozK NT9)I
ko pmoAtY W NNPL ldJbremLOMNM
mrzedmiot zamówieniaW
„wakup i dostawa technicznóch środków materiałowóch do pojazdu hTl olpljAh”

NK modstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie ofertó w oparciu
o wómagania określone w tarunkach mrzetargu K
OK mostępowanie prowadzone będzie w tróbie przetarguK
PK tarunki udziału w postępowaniuW
modstawą do ubiegania się o zamówienie jest pobranie przez tókonawcę
tarunków przetargu nr sprK NNPLldJbremLOMNMK
mobranie tarunków przetargu będzie warunkiem koniecznóm do podejmowania
jakichkolwiek czónności formalnoprawnóch w postępowaniuK
4K hróterium ocenó ofertW
wamawiającó wóbierze ofertęI która spełnia wómagania określone w niniejszóch
tarunkach przetargu i zostanie uznana za najkorzóstniejszą w świetle króteriów
ocenó ofert tartość brutto wókonania dostawó J o znaczeniu NMMBK
5K tarunki przetargu można odebrać z hancelarii gawnej wamawiającego lub
zostaną przesłane składającemu wniosekI po złożeniu pisemnego wniosku wraz z
potwierdzeniem wniesienia opłató ( z dopiskiem „ lpłata za tarunki przetargu
nr NNPLldJbrem L OMNM) w wósokości O4IMM złotóch ( słownieW dwadzieścia czteró
złote )K lpłata może bóć wniesiona na konto wamawiającegoW
kBm lLl daAŃph SO NMNM NN4M MMMO USOO PNMM MMMM
lub gotówką w siedzibie wamawiającego
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K
6K Termin realizacji umowóW W do dnia PMKNNKOMNM rK
TK Termin składania ofert upłówa w dniu OMKM9KOMNMrK o godzK NPKMMK (za termin
złożenia ofertó przójmuje się termin wpłónięcia ofertó do wamawiającego)K
lfertó należó składać w hancelarii gawnej w siedzibie wamawiającego
w godzinachW od TKPM do N4KPM lub przesółać pocztą na adresW
gednostka tojskowa 4N4N
ulK OTJgo iutego
TTJPPM CwAokb
UK tókonawcó będą związani ofertą przez PM dniI licząc od dató otwarcia ofertK
wamawiającó zastrzega sobie możliwość (za zgodą tókonawcó) przedłużeniaI
o kolejnó oznaczonó okresI terminu związania ofertąK ldmowa wórażenia przez
tókonawcę zgodó na przedłużenie okresu związania ofertą skutkuje nie
przójęciem ofertó w rozumieniu § PPKN ppkt 5 aecózji kr O9NLjlkK
9K t przópadkuI gdó w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta
odpowiadająca treści warunków przetarguI w celu ustalenia postanowień umowó
wamawiającó przeprowadzi negocjacje z jednóm wókonawcą w oparciu o treść
złożonej ofertóI na podstawie artK TO hodeksu cówilnegoK
NMKwamawiającó nie dopuszcza składania ofert częściowóch
NNKwamawiającó nie żąda wniesienia wadiumK
NOK Termin i trób otwarcia ofertW komisójne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
wamawiającego w dniu OMKM9KOMNM rK o godzK NPWPM bez udziału tókonawcówK
NPK wamawiającó wómagał będzieI przed podpisaniem umowó wniesienia
zabezpieczenia wókonania umowó w wósokości 5 % wartości brutto umowóK
N4K ao upłówu terminu składania ofert wamawiającó zastrzega sobie prawo do
zmianó lub odwołania tarunków przetarguK
N5K lsobami upoważnionómi do kontaktów z tókonawcami sąW
t zakresie warunków przetarguW
kptK Cezaró dtlwaltfCw telK (M59) UP OM OT9I
t zakresie przedmiotu zamówienia i warunków technicznóchW
chorK garosław dAariA telK (M59) UP OM 5UTI
N6K wamawiającó zastrzega sobie prawo do zmianó lub odwołania ogłoszeniaK
NTK lgłoszenie nie stanowi ofertó w rozumieniu artK 66 hodeksu CówilnegoK

hfboltkfh wAjAtfAgĄCbdl
LJL ppłk mgr inżK Andrzej pwrTltfCw

tókK fKhK telK (M59) UP OM OT9
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