Wrocław, 08-06-2011

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny PR/0100/2011

WYKONAWCA: TESPOL Sp. z o.o., 54-413 Wrocław, ul. Klecińska 125, Polska,
zamierzający ubiegać się o realizację zamówienia na „Dostawa, montaż, integracja z
systemami okrętowymi i uruchomienie 20 kompletów radiostacji

VHF/UHF

okrętowych" w postępowaniu nr referencyjny IU/386/XI-48/UZ/PRZ/DOS/K/2011
ogłoszonym przez ZAMAWIAJĄCEGO:

Inspektorat Uzbrojenia,

działając zgodnie z Kodeksem Najlepszych Praktyk w Łańcuchu Dostaw,
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 70 Kodeksu
Cywilnego w sprawie wyłonienia poddostawców do realizacji przedmiotu przetargu nr
referencyjny IU/386/XI-48/UZ/PRZ/DOS/K/2011 w poniższym zakresie:

„ Dostawa 20 kompletów radiostacji VHF/UHF okrętowych”.
Ilość jak i szczegółowe specyfikacje oraz wymagania dotyczące dostawy muszą być
zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej ZAMAWIAJĄCEGO nr
referencyjny postępowania IU/386/XI-48/UZ/PRZ/DOS/K/2011 zamieszczonej na stronie
internetowej www.dostawy.wp.mil.pl. Dostarczane wyroby muszą spełniać w pełni
specyfikację (załącznik nr 4 Warunków Przetargu), muszą być fabrycznie nowe, I
kategorii.

1.

Podstawą ubiegania się o realizacje dostawy jest złożenie oferty w oparciu o wymagania
określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warunkach przetargu w zakresie dostawy
sprzętu.

2.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu.

3.

Kryteria oceny ofert: wartość oferty netto 100%.

4.

Warunki przetargu można odebrać w Tespol Sp. z o.o., 54-413 Wrocław, ul. Klecińska
125, od dnia 10-06-2011 r. w godzinach 08:00 – 14:00.

5.

Zawarcie umowy z poddostawcą warunkowane jest uzyskaniem przez WYKONAWCĘ
zamówienia od ZAMAWIAJĄCEGO.

6.

Ofertę w formie pisemnej zawierającej potwierdzenie spełniania Warunków przetargu
należy złożyć w formie pisemnej do Tespol Sp. z o.o., 54-413 Wrocław ul. Klecińska 125,
do dnia 17-06-2011r., do godz. 12:00.

7.

Otwarcie ofert odbędzie się 17-06-2011 r. o godz. 14:00.

8.

Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni przez WYKONAWCĘ o wyniku Przetargu.

9.

Poddostawca będzie związany z ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.

10. W przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym zostanie złożona jedna oferta,
odpowiadająca treści Warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy
WYKONAWCA przeprowadzi negocjacje w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie
art. 72 Kodeksu Cywilnego.
11. Preferowany termin dostawy 15-09-2011 r.
12. WYKONAWCA wymagał będzie przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy.
13. Do upływu terminu składania ofert WYKONAWCA zastrzega sobie prawo zmiany
lub odwołania warunków przetargu.
14. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
15. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego
16. Osobami

uprawnionymi

ze strony WYKONAWCY do

bezpośredniego

porozumiewania się z oferentami są:
-

Stanisław Zając, tel. +48 71 783 63 63, stanislaw.zajac@tespol.com.pl

-

Łukasz Kraiński, tel. +48 71 783 63 68, lukasz.krainski@tespol.com.pl

