OGLOSZENIE
Zamawiajllcy:

Inspektorat Uzbrojenia (lU)
00-911 Warszawa, AI. Niepodleglosci
e-mail: totmdzsz@mw.mil.pl

218,

telefon:

(22)-6

872-211,

faks:

(22)-6

874-661,

Adres intemetowy: www.iu.wp.mil.pl;

Zaprasza do skladania ofert na:

"Remont sredni i dokowy ORP "Gniezno"
nr referencyjny postepowania: IU12501XI-43IUZlPRZlUSl./KI2011
I.
2.

3.

Podstawa do ubiegania sie 0 udzielenie zarnowienia jest zlozenie oferty w oparciu 0 wymagania okreslone
w Warunkach przetargu.
Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu.
Warunki udzialu w postepowaniu. 0 udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, kt6rzy:
a. posiadaja uprawnienia do wykonywania dzialalnosci objetej zamowieniem, posiadaja niezbedna wiedze
i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalern technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
i znajduja sie w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniajacej wykonanie zam6wienia oraz spelniaja
wymogi odnosnie zapewnienia ochrony informacji niejawnych 0 klauzuli POUFNE;
b.

4.

spelniaja pozostale warunki oraz zlozyli dokumenty potwierdzajace ich spelnienie, ktore okreslone
zostaly w .Warunkach przetargu".
Kryterium oceny ofert:
a.

5.

6.
7.
8.

9.

cena

0

wadze 100%

Warunki przetargu mozna odebrac po wmesiemu oplaty (z dopiskiem: "Oplata za Warunki przetargu 
nr referencyjny postepowania IUl250IXI-43IUz/PRZlUSUKl201 J") w wysokosci 283 zl na konto Inspektoratu
Uzbrojenia Nr 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000. Warunki przetargu mozna odebrac, po zlozeniu pisemnego
wniosku, udokumentowaniu wniesienia oplaty, i podaniu informacji 0 firmie i danych kontaktowych osobiscie w
siedzibie Prowadzacego postepowanie lub Prowadzacy postepowanie przesle je na wskazany we wniosku adres.
Zamowienie nalezy zrealizowac w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30.10.2011 r,
Oferte, w formie pisemnej, nalezy zlozyc w Inspektoracie Uzbrojenia w Warszawie, przy AI. Niepodleglosci 218,
w punkcie przyjmowania ofert - hoI glowny (IV), do dnia 19.04.2011 r. godz. 09.00.
Wykonawca zwiazany bedzie oferta przez okres 90 dni od terminu jej zlozenia.

Zamawiajllcy na pisemny wniosek zorganizuje dla potencjalnych Wykonawc6w, spotkanie majllce na celu
ewentualne doprecyzowanie przedmiotu zam6wienia (Warunki przetargu c~§c XVIII pkt. 3).

10. Zamawiajacy po komisyjnej ocenie zlozonych ofert, w eelu wyboru najkorzystniejszej przeprowadzi aukcje
elektroniczna,
II. W przypadku, gdy w postepowaniu zlozona zostanie jedna oferta, odpowiadajaca tresci Warunk6w przetargu,
w celu ustalenia postanowien umowy Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawca w oparciu
o tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
12. Kwota wadium: 500.000,00 zl (slownie: pifcset tysifcy zlotych)
Zamawiajacy wymagal bedzie, przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci: 10% wartosci brutto zamowienia;
13. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania Warunkow
przetargu.
14. Osoby upowaznione z STMIU do kontaktow:
Przewodniczacy komisji - kmdr. Dariusz OLEJNIK
- tel. 22 6 872 211;
Sekretarz komisji -krndr ppor Jaromir BAZANIAK
- tel. 22 6 872 246;
Sekretarz komisji - pan. Artur OLBORSKI
- tel. 22 6 872 245.
15. Zarnawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci lub odwolania ogloszenia.
16. Ogloszenie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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