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STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJSA.
W UPADLOŚCI LIKWIDACYJNEJ

ui. ŚMIDOW1CZA 4881-127 GDYNiA
TeL:0048586250148, Fax,: Q04858 62501 47
Email: nayshipnayship.pl, wwwnayship.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibąw Gdyni
zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na:
prace związane z rekonfiguracją systemu nadzoru i monitoringu siłowni typu EMOS
oraz aplikacji wizualizacyjnych, remont stacji sterowania silnikami gl., zespolami
prądotwórczymi i pozostałymi podzespofami objętymi systemem EMOS dla okrętu
ORP „CZERNICKI”
Numer referencyjny postępowania: I21SMWIZKI2OII
t Wybór oferty nastapi w drodze przetargu prowadzonego w trybie art. 701 KC 1 nast.
2. Podstawą udziału w przetargu jest złożenie oferty na warunkach określonych w
niniejszym ogłoszeniu, o których mowa w p. 5.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanej z
realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowan ja,
wdrożony system zarządzania jakością zgodny z natowskim wymaganiem
AQAP212O lub normą PN-EN ISO 9001:2009.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i personalnym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
-

4. Rozpatrywane zostaną wyłącznie oferty spełniające w całości wymog formalne
przetargu;
5. Wybór oferty nastpi po negocjacjach z uwzględnieniem następujących kryteriów:
-

-

-

-

cena oferty;
warunki udzielanej gwarancji na wykonaną pracę oraz warunki serwisu;
warunki i zasady finansowania;
doświadczenie oferenta w zakresie wykonywania prac objętych przetargiem;
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6. Wymagane terminy wykonania prac:
aI weryfikacja
najpóźniej do 30 listopada 2011 r.
b/ zakończeme
najpóźniej do 30 marca 2012 r.
—

—

7. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w St9czni Marynarki Wojennej Gdynia ul.
Smidowicza 48, 81-127 Gdynia, Kancelaria Jawna
VI piętro budynku
dyrekcyjnego, pok. 724 w godz. 08°° 1 4° lub przesłać przesyłką pocztową.
—

—

-

Termin składania ofert do dnia 23.09.201 ir. godz. 12.
ofert nasta;i wtyrn..samyrntniuo godz. 14,
-

8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni od terminu jej otwarcia.
9. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zamknąć przetarg bez wyboru
oferty.
10. Do terminu składania ofert Zarnawiajrcy zasirzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania ogłoszenia.
11. Osoba upoważniona do kontaktów:
—

l\Ąariusz Makoyyski

—

tel. 58 625 62 60,

.
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12. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

SZEF
l3iura Zarządzania Projektami

Eugeniusz Bochan

2/2

