OGLOSZENIE
ZAMAWlAJt\CY:

SKARB PANSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA
•

ul. Kr6lewska 117,00-909 WARSZAWA
nr tel. (22) 687 33 50

•

nr fax (22) 687 34 44

•

e-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl

•
www.iu.wp.miL.pl
Link internetowy do "Warunkow przetargu": www.iu.WQ.mil.pl (zakladka przetargi)

zaprasza do skladania ofert w postepowanlu nr IU/375NI-23/UZ'PRZlUSLIK/2011, prowadzonym w trybie przetargu,
na podstawie art. 70 1 Kodeksu cywilnego oraz Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu
zawierania umow, ktorych' przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzet wojskowy, stanowiacych zalacznik do decyzji
Nr 29 lIMON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony
narodowej umow, ktorych przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzet wojskowy, na wykonanie w latach 2011+2014
modernlzacji zasadniezego sprz~tu dywlzjonu rakietowego wyposatonego w pzr S-125 NEWA SC.
1. Podstawa do ubiegania sitt 0 udzielenie zam6wienia jest zlozenie oferty w oparciu 0 wymagania okreslone w .Warunkach
przetargu".
2. Warunki udzialu w postepowaniu: okreslone w "Warunkach przetargu".
3. Kryteria oceny ofert: wartosc brutto oferty - znaczenie 100%.
4. Warunkiem koniecznym do podejmowania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci formalno-prawnych w
postepowaniu jest wniesienie oplaty za "Warunki przetargu", w wysokosci 211,00 zi (slownie: dwiescie jedenascie
zlotych) na konto Inspektoratu Uzbrojenia, nr rachunku:
NBP 010 Warszawa, nr 58 1010 10100015 152231000000
(w tytule wpisujqc: oplata za "Warunki przetargu" w postfPowaniu nr: IUl375NI-23IUllPRZlUSLIKI2011)
5. .Warunk! przetargu" mozna pozyskac ze strony intemetowej Zamawiajacego lub odebrac po zlozeniu pisemnego
wniosku do Zamawiajacego, z dolaczona kopia dowodu wniesienia oplaty.
6. Wymagany tennin modemizacji przedmiotowego sprzetu: do 30 llstopada 2014 r.
7. Oferte, w fonnie pisemnej, nalezy zloZyc w siedzibie Zamawiajacego do dnia 11.08.2011 r. do godz. 13.30.
8. Wykonawca zwiazany bedzie oferta przez okres 60 dni od dnia uplywu terminu jej zlozenia,
9. W przypadku, gdy w postepowaniu przyjeta zostanie jedna oferta odpowiadajaca tresci "Warunk:ow przetargu", w celu
ustalenia postanowien umowy, Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje zjednym Wykonawca, w oparciu 0 tresc zlozonej
oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
10. Kwota wadium: 660.000,00 zl (slownie: szescset szescdziesiat tysiecy zlotych).
11. Zamawiajacy wymagal bedzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci: 10 % wartesel brutto umowy.
12. Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania "Waronk6w
przetargu".
13. Osoby upowaznione do kontakt6w:
1) Henryk KASPRZAK.
- tel. 2268 73 338,
2) pplk Dariusz JAKUBOWSKI
- tel. 22 68 73 348.
14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
15. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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