OGLOSZENIE
ZAMAWIAJ~Y:

INSPEKTORAT UZBROJENIA
ul. K.r61ewska 1/7, 00-909 WARSZAWA
•
•
•

nr tel. (22) 687 95 55
nr fax (22) 687 34 44
e-mail: iu.stlot@mon.gov.pl

Link internetowy do warunkow przetargu: www.iu.wp.mil.pl
zaprasza do skladania ofert na dostawe wytwomicy azotu typ SGNSC-HP - w ilosci 1 szt.
Nr referencyjny postepowania: IU/380IIX-32IUZIPRZlDOSIKI/2011
0 udzielenie zarn6wienia jest zlozenie oferty w oparciu
o wyrnagania okreslone w Warunkach przetargu.
2. Postepowanie prowadzone bedzie w trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postepowaniu: okreslone w Warunkach przetargu.
4. Kryteria oceny ofert - cena 0 znaczeniu 100%.
5. Warunki przetargu mozna odebrac po wniesieniu oplaty w wysokosci 40,00 PLN (slow
nie: czterdziesci zlotych) na konto nr 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000 (z dopi
skiem: "Oplata za warunki przetargu - nr referencyjny postepowania IU/380~
321UZlPRZIDOS1KI2011.
Warunki
przetargu
mozna
odebrac,
po
zlozeniu
pisemnego
wniosku
i udokumentowaniu wniesienia oplaty, osobiscie w siedzibie Zamawiajacego lub Zama
wiajacy przesle je na wskazany we wniosku adres.
6. Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 05 grudnia 2011 r.
7. Oferte w fonnie pisemnej nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego do dnia
09 sierpnia 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 postanowien umowy Zamawiajacy przeprowadzi
negocjacje z Wykonawca w oparciu 0 tresc zlozonej oferty, na podstawie art. 72 Kodek
su cywilnego.
11. Kwota wadium: 10.000,00 PLN (dziesiec tysiecy zlotych).
12. Zamawiajacy wymagal 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. Osoba upowazniona do kontaktow:
- plk Adam JABLONSKI tel. (22) 687 33 90;
- Jolanta MENTELIS tel. (22) 687 30 62.
15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zrniany lub odwolania ogloszenia.
16. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1. Podstawa do ubiegania sie

