ZAMAWIAJA~Y:

OGLOSZENIE
INSPEKTORAT UZBROJENIA
AI. Niepodleglosci 218, 00-911 WARSZAWA
•
•

nr tel. (22) 687 46 31
nr fax (22) 687 47 72

•

e-mail: otlad@wp.mil.pl

Link intemetowy do warunk6w przetargu: www.iu.wp.mil.pl
zaprasza do skladania ofert na dostawe w latach 2011 - 2012:
- Filtracyjnej odziezy ochronnej pilota FOOP-l w ilosci 50 kpl. (w tym: w 2011 r. - 25 kpl.,
oraz w 2012 r. - 25 kpl.).
1. Podstawa do ubiegania sie 0 udzielenie zam6wienia jest zlozenie oferty w oparciu 0 wymagania
okreslone w Warunkach przetargu.
2. Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postepowaniu: okreslone w Warunkach przetargu.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczeg6lnych kryteri6w: okreslone w Warunkach
przetargu.
5. Warunki przetargu mozna odebrac po wniesieniu oplaty (z dopiskiem: "Oplata za warunki
przetargu - nr referencyjny postepowania IU/2811X-39IUZlPRZlDOSIK/2011 w wysokosci 36 zl
(rrzydziese! szesc zl.) na konto nr 58 1010 10100015 152231000000. Warunki przetargu mozna
odebrac, po zlozeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu wniesienia oplaty, osobiscie
w siedzibie Zamawiajacego lub Zamawiajacy przesle je na wskazany we wniosku adres.
6. Wymagany termin realizacji umowy: 31 paidziemika 2012 r, (w tym w 2011 roku - do dnia
30 wrzesnla).
7. Oferte, w formie pisemnej, nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego do dnia 5 kwietnia 2011 r,
do godz. 9.00.
8. Wykonawca zwiazany bedzie oferta przez okres 60 dni od terminu jej zlozenia.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji majacych na celu
doprecyzowanie przedmiotu zam6wienia.
10. W przypadku, gdy w postepowaniu zlozona zostanie jedna oferta odpowiadajaca tresci Warunk6w
przetargu, w celu ustalenia postanowieri umowy Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje z jednym
Wykonawca w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
11. Kwota wadium: 2.000,00 PLN (dwa tysiace zlotych),
12. Zamawiajacy wyrnagal bedzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania
umowy w wysokosci: 10 % wartosci brutto zam6wienia.
13. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania
Warunk6w przetargu.
14. Osoby upowaznione do kontakt6w:
1) mgr Eugeniusz CHUDZIK - tel. (22) 6846791,
2) pplk Stefan RAF ALOWICZ - tel (22) 68745 72.
15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
16. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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