Czarne, dn. 08.10.2010 r
kr sprK VVLldJbremJbesLOMNM
ldŁlpwbkfb l wAjÓtfbkfr J dostawó
lgłoszenie dotóczóW zamówienia publicznegoK
pbhCgA fW wAjAtfAgĄCv
fK NF kAwtA f AaobpW gednostka tojskowa 4N4NI ulK OTJgo iutegoI TTJPPM CzarneI wojK
pomorskieI telK MJRV UPOMOTVI faks MJRV UPOMO4SK
fK OF olawAg wAjAtfAgĄCbdlW fnnóW jednostka budżetowa jlkK
pbhCgA ffW mowbajflT wAjÓtfbkfA
ffKNF lhobŚibkfb mowbajflTr wAjÓtfbkfA
ffKNKNF kazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegoW VVLldJbremJbesLOMNMK
ffKNKOF oodzaj zamówieniaW dostawóK
ffKNKPF lkreślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieniaW zakup i dostawaW
materiałów lutowniczóchI ściernóchI obróbki drewnaI artókułów chemii motorózacójnejI
artókułów metalowóchI farb specjalnóchI materiałów z gumó i z tworzów sztucznóchI
materiałów tapicerskichI materiałów BemI płónów specjalnóch oraz materiałów innóch
niesklasófikowanóch K V JzadańK
ffKNK4F Czó przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającóchW nieK
ffKNKRF tspólnó płownik wamówień ECmsFW 44KPNKRNKMMJOI NVKROKMMKMMJTI N4KUNKMMKMMJOI
PVKUPKNOKRMJPI 44KRNKOMKMMJOI 44KUNKMMKMMJNI 44KNSK4OKMMJVI NVKONKORKMMJMI PRKNNKPMKMMJVI
PVKUPKNOKRMJPI O4KMMKMMKMMJ4K
ffKNKSF Czó dopuszcza się złożenie ofertó częściowejW takI liczba częściW VK
ffKNKTF Czó dopuszcza się złożenie ofertó wariantowejW nieK
ffKOF CwAp TotAkfA wAjÓtfbkfA irB Tbojfk tYhlkAkfAW wakończenieW
OVKNNKOMNMK
pbhCgA fffW fkclojACgb l CeAoAhTbowb moAtkvjI bhlkljfCwkvjI
cfkAkpltvj f TbCekfCwkvj
fffKNF tAafrj
·

fnformacja na temat wadiumW wamawiającó wómaga wniesienia wadiumW NF ala
zadania nr N w wósokości J PTMIMMzłX E słownieW trzósta siedemdziesiąt złotóch MMLNMMF
OF ala zadania nr O w wósokości J NVMIMMzłX E słownieW sto dziewięćset złotóch MMLNMMF
PF ala zadania nr P w wósokości J N OVMIMM złX E słownieW jeden tósiąc dwieście
złotóch MMLNMMF 4F ala zadania nr 4 w wósokości J USMIMM złX E słownieW osiemset
sześćdziesiąt złotóch MMLNMMF RF ala zadania nr R w wósokości J PUMIMM złX E słownieW
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trzósta osiemdziesiąt złotóch MMLNMMF SF ala zadania nr S w wósokości J NRMIMM złX
EsłownieW sto pięćdziesiąt złotóch TF ala zadania nr T w wósokości J OVMIMM złX E
słownieW sto dziewięćdziesiąt złotóch MMLNMMF UF ala zadania nr U w wósokości J
NMMMIMM złX E słownieW jeden tósiąc złotóch MMLNMMF VF ala zadania nr V w wósokości J
4MMIMM złW E slownieW czterósta złotóch MMLNMMK
fffKOF wAifCwhf
·

Czó przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wókonania zamówieniaW nie

fffKPF tAorkhf rawfAŁr t mlpTĘmltAkfr loAw lmfp pmlplBr
alhlkYtAkfA lCbkY pmbŁkfAkfA TYCe tAorkhÓt
·

fffKPKNF rprawnienia do wókonówania określonej działalności lub czónnościI
jeżeli przepisó prawa nakładają obowiązek ich posiadania
lpis sposobu dokonówania ocenó spełniania tego warunku
4K lcena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formułó Espełnia J nie spełniaF w oparciu o dokumentó lub oświadczenia
wómienione w rozdziale fu pftwK w treści złożonóch wamawiającemu
dokumentów musi wónikać jednoznacznieI że tókonawca spełnia wóżej
wómienionóch warunkiK kie spełnienie chociażbó jednego z wóżej
wómienionóch warunków skutkować będzie wókluczeniem tókonawcó z
postępowania
fffKPKOF tiedza i doświadczenie
fffKPKPF motencjał technicznó
o

·
·

lpis sposobu dokonówania ocenó spełniania tego warunku
4Klcena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formułó Espełnia J nie spełniaF w oparciu o dokumentó lub oświadczenia
wómienione w rozdziale fu pftwK w treści złożonóch wamawiającemu
dokumentów musi wónikać jednoznacznieI że tókonawca spełnia wLw
warunkiK kie spełnienie chociażbó jednego z wLw warunków skutkować będzie
wókluczeniem tókonawcó z postępowania
fffKPK4F lsobó zdolne do wókonania zamówienia
fffKPKRF pótuacja ekonomiczna i finansowa
o

·
·

fffK4F fkclojACgA l lŚtfAaCwbkfACe irB alhrjbkTACeI gAhfb jAgĄ
alpTAoCwYĆ tYhlkAtCY t Cbir mlTtfboawbkfA pmbŁkfAkfA
tAorkhÓt rawfAŁr t mlpTĘmltAkfr loAw kfbmlaibdAkfA
tYhirCwbkfr kA mlapTAtfb AoTK O4 rpTK N rpTAtY
·

·

fffK4KNF t zakresie wókazania spełniania przez wókonawcę warunkówI o któróch
mowa w artK OO ustK N ustawóI oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniuI należó przedłożyćW
fffK4KOF t zakresie potwierdzenia niepodlegania wókluczeniu na podstawie artK
O4 ustK N ustawóI należó przedłożyćW
· oświadczenie o braku podstaw do wókluczenia
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·

aktualnó odpis z właściwego rejestruI jeżeli odrębne przepisó wómagają
wpisu do rejestruI w celu wókazania braku podstaw do wókluczenia w
oparciu o artK O4 ustK N pkt O ustawóI wóstawionó nie wcześniej niż S
miesięcó przed upłówem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertI a w
stosunku do osób fizócznóch oświadczenie w zakresie artK O4 ustK N pkt O
ustawó

·

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzająceI że wókonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenieI że uzóskał przewidziane prawem zwolnienieI odroczenie
lub rozłożenie na rató zaległóch płatności lub wstrzómanie w całości
wókonania decózji właściwego organu J wóstawione nie wcześniej niż P
miesiące przed upłówem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału wakładu rbezpieczeń
ppołecznóch lub hasó oolniczego rbezpieczenia ppołecznego
potwierdzająceI że wókonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczneI lub potwierdzenieI że uzóskał
przewidziane prawem zwolnienieI odroczenie lub rozłożenie na rató
zaległóch płatności lub wstrzómanie w całości wókonania decózji
właściwego organu J wóstawione nie wcześniej niż P miesiące przed
upłówem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

fffKTF Czó ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tólko dla
wókonawcówI u któróch ponad RM B pracowników stanowią osobó niepełnosprawneW
nie
pbhCgA fsW molCbaroA
fsKNF ToYB rawfbibkfA wAjÓtfbkfA
fsKNKNF Trób udzielenia zamówieniaW przetarg nieograniczonóK
fsKOF hoYTbofA lCbkY lcboT
fsKOKNF hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK
fsKOKOF Czó przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nieK
fsKPF wjfAkA rjltY
Czó przewiduje się istotne zmianó postanowień zawartej umowó w stosunku do treści
ofertóI na podstawie której dokonano wóboru wókonawcóW nie
fsK4F fkclojACgb AajfkfpToACYgkb
fsK4KNF Adres stronó internetowejI na której jest dostępna specófikacja istotnóch
warunków zamówieniaW wwwKbiuletónKmonKgovKpl
ppecófikację istotnóch warunków zamówienia można uzóskać pod adresemW
gbaklpThA tlgphltA 4N4N Czarne AdresW ulK OT iutegoI TTJPPM CzarneK
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fsK4K4F Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofertW ONKNMKOMNM godzina NPWMMI miejsceW gbaklpThA tlgphltA 4N4N Czarne AdresW
ulK OT iutegoI TTJPPM Czarne kancelaria jawnaK
fsK4KRF Termin związania ofertąW okres w dniachW PM Eod ostatecznego terminu składania
ofertFK
fsK4KNSF fnformacje dodatkoweI w tóm dotóczące finansowania projektuLprogramu ze
środków rnii buropejskiejW K
fsK4KNTF Czó przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniaI w
przópadku nieprzóznania środków pochodzącóch z budżetu rnii buropejskiej oraz
niepodlegającóch zwrotowi środków z pomocó udzielonej przez państwa członkowskie
buropejskiego morozumienia o tolnóm eandlu EbcTAFI które miałó bóć przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówieniaW nie
wAŁĄCwkfh f J fkclojACgb alTvCwĄCb lcboT CwĘŚCfltvCe
CwĘŚĆ krW N kAwtAW wadanie kr NK
·

·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW mrzedmiotem
zamówienia jest W zakup i dostawa materiałów lutowniczóch I spawalniczóch i
ściernóch XK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW NVKROKMMKMMJTI N4KUNKMMKMMJOI PVKO4KOMKMMJ
MK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK

CwĘŚĆ krW O kAwtAW wadanie kr OK
·
·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW mrzedmiotem
zamówienia jestW zakup i dostawa produktów chemii motorózacójnejXK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW O4KVSKPMKMMJOI PVKUPKNOKRMJPK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK

CwĘŚĆ krW P kAwtAW wadanie nr PK
·
·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW zakup i dostawa
artókułów metalowóchK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW MPK4NKMMKMMJTI 44KRPKNNKMMJOI 44KRPKOOKMMJ
MK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK

CwĘŚĆ krW 4 kAwtAW wadanie nr 4K
·
·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW zakup i dostawa
farb specjalnóchK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW 44KUNKMMKMMJNI 44KUPKOOKMMJPK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK
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CwĘŚĆ krW R kAwtAW wadanie nr RK
·
·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW zakup i dostawa
wórobów gumowóch i z tworzów sztucznóchXK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW NVKROKMMKMMJTI 44KNSK4OKMMJVI 44KRPKOOKMMJ
MK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK

CwĘŚĆ krW S kAwtAW wadanie nr SK
·
·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW zakup i dostawa
materiałów tapicerskichK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW NVKONKORKMMJMI PVKOOKTNKNMJPI PVKROKONKNMJ
NK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK

CwĘŚĆ krW T kAwtAW zadanie nr TK
·
·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW zakup i dostawa
materiałów BemK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW NVKROKMMKMMJTI PRKNNKPMKMMJVK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK

CwĘŚĆ krW U kAwtAW wadanie nr UK
·
·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW zakup i dostawa
płónów specjalnóchK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW PVKUPKNOKRMJPK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK

CwĘŚĆ krW V kAwtAW wadanir nr VK
·
·
·
·

NF hrótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówieniaW zakup i dostawa
materiałów innóch niesklasófikowanóch XK
OF tspólnó płownik wamówień ECmsFW 44KUPKNOKMMJSI O4KVSKPMKMMJOI PVKOOK4OKNMJ
PI 44KRNK4NKMMJTK
PF Czas trwania lub termin wókonaniaW wakończenieW OVKNNKOMNMK
4F hróteria ocenó ofertW najniższa cenaK

altÓaCA
LJLppłk mgr inżK Andrzej pwrTltfCw
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