Stoczuia Remoatowa "NAUTA" S.A.

81-342Gdynia, ul. Waszyngtona 1
Tel. (58) 621 22 56, (58) 621 25 21, fax 058 620 36 37

E-mail: m.rudacki@nauta.pl
Adres internetowy: www.nauta.pl

Oglasza postepowanie majace na celu zawarcie umowy, kt6rej przedmiotemjest uzbrojenie 1ub
sprzet wojskowy w trybie przetargu na zasadach okreslonych w Decyzji Nr 291IMON z dnia
26,07.2006 roku. (Dz.Urz. MON Nr 14, paz, 179z 2006 r.)

Zap,tISZJI Podwykoft(lM,tcoW do skladanla ofen"11:
"RemoDt kutrow transportowych 852 i 853 t. 716 (DEBA) W
zakresie prac specjalistycznych".
Nr refenRcylny poReoo",_.'. : U/04/HMIP/11
1. Podstawaubiegania sj~ 0 udzielenie zam6wienia jest zlozenie oferty W oparciu 0
wymagania okreslone w Warunkach przetargu.
2. Postepowanie prowadzone ~dzie w trybie: przetargu.
3. Wanmki udziatu w postepowaniu:
a) Podwykonawca musispebtia6 warunki i zloZyc dokumenty okreslone w Waronkach
przetargu.
4. Kryteria ocenyofert wraz ze znaczeniem poszczeg61nych kryteri6w:
a) podstawowym i jedynym kryterium oceny ofert jest eena,
S. Warunki przetargu mozna odebrac po zlozeniu pisemnego wniosku osobiscie
W siedzibie S.R, ttNAUTA·' S.A. DzialHandlu i Marketingu, budynek administracyjny
II p., poke 219 do dnia 04.07.2011 r, w godz.: 9,30 -13.30 - po wniesieniu oplaty w
wysokosci 20,- zl (z dopiskiem "Oplata za waruaki pnetargu - Dr referencyjny
post~po"aDia U/04IHM1P/l1") na komo:
fNGBank Sll\Ski S.A. O/Gdynianr 70 10501764 1000 0023 3941 0942 tub w kasie S.R.
"NAUTA" S.A.
6. Wymagany termin realizacji umowy: u~a z dniem: 30.06.2012 r., przy czym terminy
realizaeji poszczegelnych zadan przypadaj",:
I) dla wykonania Zadania Nr 1 • remont KTr 852 - do dnia 30.04.2012 r.;

2) dla vvykonania Zadania Nr 2 • remont KIr 853 - do dnia 30.06.2012 r.;

Oferte w fonnie pisemnej nalezy zloZyc w S,R. "NAUTA" S.A., 81-342 Gdynie,
uI. Waszyngtona 1, w DzialeMarketingu, budynek administracyjny, I p., pok, 219
do dnia 11.07,2011 T, godz. 10,30.
7. Dopuszcza si~ mozliwosci zlozenia oferty wariantowej w danym zadaniu.
8. Podwykonawca zwiazany ~dzie ofertJl przezokres 90 dni od terminu jej zlozenia.
9. Nie wymaga si~ od Podwykonawc6w wniesienia wadium.
10. Otwarcieofert nastap] w siedzibie Zamawiaj~cego - S.R. "NAUTA" S,A. .budynek
administracyjny, parter, gabinet Dyrektora ds. Handlowych, pok. 212 - w dniu 11.07.2011 r.
godz, 11.00., bez udzialu przedstawicleli Podwykonawc6w,
11. W przypadku, gdy w postepowaniu zlozona bedziejedna oferta odpowiadajaca tresci
Waronk6w przetargu, Zamawiaj~cy przeprowadzi negccjacje cenowe zjedynym
Podwykonawca W oparciu 0 tres6 zlotonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu Cywilnego.
12. Do uptywu terminu skladania ofert Zamawiajllcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwolania Waronk6w przetargu.
13. Osoby upowaznione do kontakt6w: 1) Adam Olanczuktel. (58) 621 2S 37.
2) Michal Rudacki, tel. (58) 621 2S 21.
14. Zarnawiajacy zastrzega sobie prawodo zmiany trescl lub odwolania ogloszenia,
1S. Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu CywiJnego.
Przewodniczacy Komisji

Krzysztof Rut
Gdynia dn. 27.06.2011

