OG~OSZENIE
Zamawlaja,c:y:

Inspektorat Uzbrojenia (IU)
00-909 Warszawa, ul. Kr61ewska 117
telefon: (22)-6872-211, faks: (22)-6 873 444,
e-mail: totmdzsZ@mw.mil.pl
Adres internetowy: www.iu.wp.miJ.pl;

Zaprasza do skladania ofert na:
"Remont iredni i dokowy ORP Kontradmiral X. CZERNICKI"

n,. ,.eferencyjny post(powllnitz: WI5011X1-43IUZlPRZlUSl/K/2011
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Podstaw/t do ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia jest zlozenie oferty w oparciu 0 wymagania okreslone
w "Warunkach Przetargu".
.
Post~powanie prowadzone b~dzie w trybie przetargu.
Warunki udziaru w pos~powaniu.
o udzielenie zam6wienia mog/t ubiegac si~ Wykonawcy, kt6rzy:
a. posiadaj/t uprawnienia do wykonywania dzialalnoki obj~tej zam6wieniem, posiadaj/t niezb~n/t wied~
i doswiadczenie oraz dysponuja, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia
i znajduj/t si~ w sytuacji ekonomiczno-f'mansowej zapewniaja,cej wykonanie zam6wieni~
b. spemiaj/t pozostale warunki oraz zlotyli dokumenty potwierdzaja,ce ich spemienie, kt6re okreSlone
zostaly w "Warunkach Przetargu".
Kryterium oceny ofert:
eena oferty - 0 ZDaezeniu 100 %.
Warunki przetargu moma odebrac po wniesieniu oplaty (z dopiskiem: .. Oplala za Warunki przelargu 
nr referencyjny post(powania lUI501IXI-43IUYPRZlUSVKI20Jl ") w wysokosci 131 zI na konto Tnspektoratu
Uzbrojenia Nr 58 1010 1010 0015 1511 3100 0000. Warunki przetargu moma odebrac, po zlozeniu pisemnego
wniosku, udokumentowaniu wniesienia opfaty, i podaniu informacji 0 firmie i danych kontaktowych osobiscie
w siedzibie Prowadz.c\.cego post~powanie lub ProwadZl\.Cy post~powanie przeSle je na wskazany we wniosku adres.
Pot<tdany termin realizacji umowy: 30.03.1011 r.
Ofert~, w formie pisemnej, nalety zlotyc w Inspektoracie Uzbrojenia w Warszawie, przy ul. Kr61ewska 117,
w kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia - pok6j 210, do dnia 28.09.1011 r. do godz. 09.00.
Wykonawca zwiltZ3f1y b~dzie ofeTtlt przez okres 90 dnt od terminu jej zlozenia.
Zamawtaja,c:y na plsemny wniosek zorganlzuje dla potenejalnyeh Wykonawe6w, 'potkanie maja,ce DB cdu
ewentuaJne doprec:yzowanje przedmiotu zam6wienia (Warunld przetargu ~ xvm pitt. 3).
Zamawiaj/tcy po komisyjnej ocenie zlozonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej przeprowadzi aukcjft:
elektroniczn/t.
W przypadku, gdy w post~powaniu zlozona zostanie jedna oferta, odpowiadaj/tC3 treki "Warunk6w przetargu".
w celu ustalenia postanowieil umowy Zamawiajt\,cy przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawc/t w oparciu
o treSc z!o:ionej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
Kwota wadium: 500.000,00 zI (slownle: pi~et tysI~ dotyeh).
Zamawiajt\,cy wymagal ~dzie, przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia naletytego wykonania
umowy w wysokosci: 10% wartosci brutto zam6wienia.
Do upfywu terminu skladania ofert Zamawiajt\cy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwolania "Warunk6w
przetargu" .
Osoby upowatnione z STMIU do kontakt6w:
- tel. 226 872 211;
Przewodnicza,cy komisji - kmdr. Dariusz OLEJNIK
Sekretarz komisji -kmdr por.KrzysztofKLEJMENT
- tel. 226872 383.
Zamawiaj/tcy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci lub odwolania ogloszenia.
Ogloszenie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

kmdr.

Ogto5zenie upubliczniono dn....................... ..
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