OGLOSZENIE
ZAMAWlAJ.t\CY:

SKARB P ANSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA
ul. Kr61ewska 117. 00-909 W ARSZAW A
nr tel. 22 6 873 156, nr fax 22 6 873 444

e-mail: iu.suzbr@mon.gov.p)
www.iu.wp.mil.pl
Link mternetowy do warunk6w przetargu: www.iu.wp.mil.p1Jprzetargi

Zaprasza do sldadania ofert na: dostawf( w latach 2011-2012 zestaw6w rozpoznawczych pirotechnicznych
PIRO-2 w iloSci 39 kp1., w tyro w 2011 r. - 34 kpl., W 2012 r. - 5 kpl.
Post,powuie Dr:

IU/489NI-271U71PRZfDOSIKI2011

]. Podstaw/t do ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia jest zioZenie oferty W oparciu 0 wymagania
ok:reSlone w Warunkach przetargu.
2. Po~powanie prowadzone bc;!dzie w trybie przetargu.
3. Warunki udzialu w postf(powaniu: okreiloDe w WaruDkaeb przetargu.
4. Kryterium oeeny ofert: wartoic brutto ofeny - zDaczeDle 100%.
5. Warun1dem koniecznym do podejmowania przez Wykonawcf( jakichko]wiek czynnoSci formalno
prawnych w postf(powaniu jest wniesienie oplaty za ..Warunki przetargu", w wysokoSci 52,00 zl
(pi~dziesillt dwa ziote) na konto Inspektoratu Uzbrojenia, nr rachunku NBP 0/0 Wanzawa
nr 58 1010 1010 0015 1522 3100 0000 (w tytu/e wpisujqc: oplata za .. Warunld przetargu"
w postftPOwania nr IU/489/vI-271UZ1PRZ/DOS 1KJ2011).
6. Warun1d przetargu moma pozyskaC ze strony internetowej Zamawiajltcego lub odebrac po zloZeniu
pisemnego wniosku do Zamawiajl\,Cego.
7. Wymagany termin dostawy wyrob6w:
w 2011 r. do dnia 30 Ultopada;
w 2012 r. do dnia 30 czerwea.
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w fonnie pisemnej, naleZy zloZyc w siedzibie Zamawiajltcego do dnia 14.09.2011 r.
do godz. 10.00
Wykonawca zwil\Z8.Dy ~dzie ofe114 przez okres 60 dni od dnia uplywu tenninu jej zioZenia.
W przypadku, gdy w postf(powaniu zlotona zostanie jedna oferta odpowiadajl\,Ca treSci Warunk6w
przetargu, w celu ustalenia postanowieit umowy Zamawiaj~y przeprowadzi negocjacje z jednym
WykonawC/t w oparciu 0 tresc zloZonej oferty. na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
Kwota wadium: 6.000,00 PLN (szeSt tysi~y zlotych);
Zamawiajl\,Cy wymagal b~ie. przed podpisaniem umowy. wniesienia zabezpieczenia naletytego
wykonania umowy w wysokosci: 10 % wartoid brutto umowy.
Do uptywu terminu skladania ofert Zamawiaj~y zastrzega sobie prawo do zmiany tub odwolania
Wanmk6w przetargu.
Osoby upowa.t.nione do kontakt6w:
1) pplk ]acek BOCZKOWSKl
- tel. 22 6 873 357.
2) mgr inZ. Robert CIUKA
- tel. 22 6 873 383.
Zamawiajl\Cy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania ogloszenia.
Ogloszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Ofert~,

PRZE~~~ONUsn
pplk Jacek B CZKOWSKI

