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~STOCZNIA

REMONTOWA

l ~ n!E~~a Sy~

Departament Zaopatrywania sa Zbrojnych MON
00-911 Warszawa
Aleja Niepodleglosci 218
Dyrektor Departamentu
Pan Plk Jerzy Pikula
Do wiadomosci:

Inspektorat Uzbrojenia
00-911 Warszawa
Aleja Niepodleglosci 218
HMIR/2/11

Gdynia, 01.04.2011 r.

Dot. postepowania - nr referencyjny nJ/250IXI-431UZlPRZIUSL1KJ2011 (""Remoni ~redni i dokolV)'
ORP nGnlezDo").

Stocznia Remontowa NAUTA S.A. zwraca si~ z uprzejma prosba 0 zarnieszczenie zalaczonego
ogloszenia nr referencyjny: U/02/HMIRlll dotyczace postepowania przetargowego nr referencyjny
IU/250IXI-43IUZIPRZIUSLIKJ2011 ella wytonienia potencjalnych podwykonawc6w.

Z powazaniem
Krzysztof Rut
Dyrektor Handlo

lahlcznilci:
Zal. Nr 1 - Ogloszenie postepowania Nr ref. U/02IHMIRlI J.
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Sto~ZDia Remontowa

..NAUT An S.A.
81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 1
Tel. (58) 6212256, (58) 6212521, fax 0586203637
E-mail: m.rudacki@naut:a.pl
Adres internetowy: www.nauta.pl
Oglasza postepowanie majllce na celu zawarcie umowy, kt6rej przedmiotemjest uzbrojenie lub
sprz~ wojskowy w trybic przetargu ne zasadach okreslonyeh w Deoyzji Nr 291IMON z doia
26.07.2Q06 roku, (Dz.Urz, MON Nr )4, poz, 179 z 2006 r.)
ZaprflS'Ul Podwykonawc6w do skladania olerl na:
..Remont iredni i dokowy ORP ..GNIEZNO" w
zakTesie prae specJalistyeznych".

Nr referensyiny posttpowania : U/021BM/R111
1. Podstawa ubiegania si~ 0 udzielenle zam6wieniajest zlozenie oferty W oparciu 0
wymagania okreslone w Warunkach przetargu.
2. Postepowanie prowadzone bedzic w trybie: przetaJ'&U.
3. WarunJd udziahi w postepowanlu;
a) Podwykonawca musi spemi~ warunki i zloZyc dokumenty okreslone w Warunkach :
przetargu.
;
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczeg6lnych kryteri6w:
a) podstawowym i jedynym kryterium oceny ofert jest eena,
S. Warunki przetargu mozna odebrac po zlozeniu pisemnego wniosku osobiscie
w siedzible S.R. ,,NAUTA" S.A. Dzial HandJu i Marketingu, budynek administracyjny
n p., pok. 219 do dnia 08.04.20 II r. w godz.: 8.30 - 14.00 - po wniesieniu optaty w
wysokosci 20,- zl (z dopiskiem ..Oplata za "'Brunk! przetargu - nr referenc:yjny
post,powaDia U/021BM1P/1 0") na konto:
ING Bank SlllSki S.A. O/Gdynia nr 33 1050 1764 1000 0022 6448 0951 tub w kasie S.R.
"NAUTA" S.A.
6. Wymagany tennin realizacji wnowy: uplywa z dniem: 30.10.2011 r,

7. Oferte w fonnie pisemnej nalezy zlo2yc w S.R. "NAUTA" S.A., 81-342 Gdynia,
uI. Waszyngtona I, w Dziale Marketingu, budynek administraeyjny,] p., pok, 2111ub 219
do dnia 15.10.2011 r. godz. 10.30.
8. Dopuszcza si'r rnozliwosci zlozenia oferty wariantowej w danym zadaniu,
9. Podwykonawca zwiazany b~dzie ofertl~ przez okres 90 dni od terminu jej zlozenia,
10. Zllda si~ od Podwykonawc6w wniesienia wadium w wysokoscl 10.000,- zl.
11. Otwarcie ofert l1asf4pi w siedzibie Zomewilljltcego - S.R.•.NAUTA" S.A. ,budynek
admlnistracyiny, parter, gabinet Szefa Realiza.cji Projekt6w, pok. 2 - w dniu 15.04.2011 r.
godz, 11.00., bez udziaJu przedstawicieli Podwykonawc6w.
12. W przypadku, gdy w postepowaniu zrozona ~zie jedna oferta odpowiedajaea tresci
Warunk6w przetargu, Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje cenowc zjedynym
,
Podwykonawca w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawle art. 72 Kodeksu Cywilnego.]
.
13. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tub
odwolania Wanmk6w przetargu,
14. Osoby upowaznione do kontakt6w: 1) Michal Rudacki, tel. (58) 62J 2521.
2) Adam Olanczuk, tel. (58) 621 2202.
1S. ZamawiajE\CY zastrzega sobie prawo do zmiany tresci lub odwolania ogloszenia.
16. Ogloszenie nie stanowi ofertyw rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Przewodniczacy Komisji
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