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OGI-OSZENIE

ZAMAWIAftCY:
Jednostka Wojskown 4229Kraklw
30_901Krak6w, ul. Montelupich3
azrataJqcy popfzez:

(aJid dk d n w a a n d Mr qe
8o)

WydzialTechnikiLotniczej
JednostkiWojskowej4228
99-300Kutro, ul. BohaterdwWalk nad Bzurg
tel. +48 (42) 750t5_04, faks +48 (42)750_25_89
c_mail:wdkutno.zarllowieniapubliczne@wp.mil.pl
wurv.3rbloe.wn.mil.nl
tadB Foetotry,

et ./.a, r1J*:, e mlt)

zaprasza
do sktadania
ofeftna:dostawefabrycznienowych,pochodzqcych
z produkcji
2013roku 48 sztukzestaw6wrakietnicysygnalowej16 mm MBEUa'*fDp
i 52 sztuk
zestaw6wdo rozniecardaogtriap347g1
wyszczegolnionl
ch w ll,trunkachprzetargu.

ion@
,, ...-Y!:! ! !,, n*,rs, udostepn
z jednoczrsnym

jl-H-fi3**+*p44,

zastrzezcniem,
ie porlsta."4do ubiegania
sip

przezzamawiaj4cego
dowyko;";i

i";;;;;,;;;,;;;,.

^i:::,"^:l:lr:j:::l.ckAaai.c
uoporyrc{.tDlc!pisemnerr nioski w tym zakresie,zawieraj4ce
dane teleadresowervnioskodawcv
wraz z adrcsetrl poczty elcklroniczneJnaleiy pr./esyladdo Zamowiaiacego
na zasadachopisanlcb n rozdziale Vll Warunkdw Dn-etorpaUtaga!
Dla pneltuDohenia-.niniejszegofirneownnid - przezokrcjte,rie
k.ltttorrzor,o wshazane
t'rptzedniotowlch waru kach Drzetupu nateAJpq)jmowt,
"Zamateidjq.y",
i2 Aorycq
o vpioir'Wyiziotii""noi*i
tot,,icz"i
Jelnostki wojrko^,lj 4228 w Kirnie.

e nouych, pochodz4cychz produkcji
wej 16 mm MBEU4761Dp i 52 zestaw6w
w zal4cznikunr I do llarunk6w przetargu.

wdokumentacjitechnicznej,
jednaknie
mn,":"',],'i5il3.T*"'l"13,,1llit;jH#:LTlf

Wykonawca
podczasrealiz.lcjiprzedmiotuzam6wieniajest
zobowi4raoydo p.r""r,r"ganru
n;tura ego(w tym ustawie
Yry9e::^okeSlonychprzepisamio ocbronieSrodowiska
I:il:*f].
z onraI / kwletnra2001r.Prawooch.onyjrodowiska(Dz.U. z 200grcku,Nr
25,poz. l50zezm.).
Uwaga!
Zamowiajqcyzastrzegasobieptav,o .lo zmniejszeniailoici lub rezygnacji
z zamowieniq,
w pt zypadkuniev,)/i^tarczajqcej
wielkoici irodk,lr Jinansovr)ch.
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Nr referenryjnypostppowania:
3/DEC/2013.
1. Podstawado
ubiegadasiqo udzielenie
zam6wieniajest
zlozenieofertyw oparciuo wymagania
ofueilote w Warunkachprzet.rgu.
prowadzone
2. PostQpowanie
bqdziew trybieprzefargu,
3. Warunkiudzialu w postQpowaniu:
Wykonawca(lub Wykonawcysyst€pujqcywsp6lnie)zamierzaj4cyzlozydofertQ
jest, pod rlgorem nie przyjpcinoferry,przedstowidZamrwiajqcemu,
zobowiAzany
p6iniej
Die
nii 6 dni przeduphwem terminu zloienia ofert, aktualneinformacje
(imiq i nazwisko)dotycz4ceczlonkiw organ6wzarz4dzajAcych
i nadzorczychWykonawcy
(lub Wykondrvc6wwyst€puj4cychwspdlnie),a takzepeltromocnik6wlub prokurcntdw,
kt6rzy bpdqreprezentowaliWykonarvcQ
w postepowadu.
powyzej
Informacje,o kt6rych mowa
Wykonawcaprzedstawiana podstawieaktualnegoodpisu
z wlasciwegorejestrualbo zaswiadczenia
z Centalnej Ewidellcji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej
Rzeczpospolitej
Polskiej(wczesniej
o wpisiedo ewidencji
zaswiadczenia
je2eliodrgbne
gospodarczej),
dzialalnoSci
przepisywyrnagaj4wpisudo rejestrulub zgloszenia
gospodarczej,
do ewidencjidzialalno3ci
wystawionego
nie wcze$niej
niz 6 miesiQcy
przedupfwem terminu skladaniaofert.
1) O udzielenie
zam6wienia
mog4ubiega6
sieWykonawcy,kl6zy:
a) posiadaj4uprawnieniado wykonlavaniadzialalno6ciw zakesie objqtymprzedmiotem
zam6wienia,
a w szczegdlnoSci:
. prowadz4zareiestrowan4dzialalno{6
gospodarcz4;
o posiadaj4
koncesje,
zezwolenia
lub licenciew zakresieobjetymzamowieniem;
b) posiadajq
niezbqdn4
wiedzqi do5wiadczenie
technicznln
orazdysponuj4potencjalem
i osobamizdoln)'rnido wykonaniazam6wienia,
a w szczeg6ho(ci:
r posiadaj4 wdroZonesyslemyzarzallzaniaj akoSci4spelniajqcewymaganiazawalte
w AQAP serii2000lub PN EN ISO 900112000;
c) znajdujEsiEw syuacji ekororniczrej i filansowej zapewniajEcejlvykouaniezarn6wienia
a w szczegdlno6ci:
. posiadajeubezpieczenie
od odpowiedzialnosci
cywilnejw zaloesieprowadzonej
gospodarczej.
dzialalnosci
4. Zamawiaj4cydokonaocanyspelnianiaprzezWykonawc6wwarunk6wudzialu w postQpowaniu
na podstawiezlozonychoiwiadczerii dokument6wzgodniez formulq,,spelnia/ nie spelnia".
5. Zamawiaj{cydopuszczamoZliwoii skladaniaofert czQ5ciowych
wedlugprzedmiot6w
zam6wieni4\yszcze g6lnlorych w ll/arunkachptzelargu.
pYzedmiot6w
11066
zam6wienia2.
Wykonawca
mo2ezlozydofertynaj edenlub dwaprzedmiotyzam6wienia
okeilone
w niniejszympostQpowaniu
pzetargowlan.
Zamawiajqcemrprzyslugujeprawo dokonaniaodrQbnego
wyboru na k.ddy z pzedmiot6w
zam6wienia.
6. Zamawiaj4cy
nie dopuszcza
skladania
ofertwadantowych.
7. Zamav/iajtcydop szczamozliwo66powierzeniawykonaniaczEsciumowy podwykonawcoh
(poddostawcom).
8. Ifu]'teriaocenyoferl w:az ze znaczeniemposzczeg6lnych
lcl.teri6w:
cenaoferty (koszt)

wagakryte um=10070

Zamawiaj4cyprzy obliczaniutego kryterium bgdziebral pod uwagQwaxtosibrutto za
poszczeg6lne
przedmiotyzam6wiena.
9. Waronkiprzetargumo2naodebra6,po zlozeniupisemnego\anioskuzawierajqcegodare
teleadresowe
wnioskodawcy
wrazz adresem
pocztyelektonicznej,osobiscie
u siedzibie
Zanawiajqcegolub Zamawiaj.lcypzesle je na wskManywe wniosku ad.espoczty
elektronicznej.
10.Terminrealizaciiumowvustalasiedo dnia 30.09.2013r.
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11.Miejscerealizacjiumowy:
Jednostka
Wojskowa4228KRAK6W
SkladKutno
99-300Kutno
ul. BohaterdwWalk nad Bzura

12.Oferlg,w formiepisennej,nalezyzlozTdwl
JednostkaWojskowa,1228
WydzialTcchniki Lotniczejw Kutnie
ul. Bohater6rvWalk nad Bzur4, 99-300Kutno
budyneknr 3, pokdj Ilr 123
(filia Kancelariitajnej JednostkiWojskowej4228SkladKutno).
do dnia06.03.20tJr.
o godz.I luu
13.Wykonawca
zwi4zanybQdzieoferteprzez60 dni od teminu jej zlozenia.
14.W ptzypadku,gdyw postQlowaniu
jednaofertaodpowiadaj4ca
zlozonazostanie
trejci
Il/arunk6wpEetargu, w celu ustaleniapostanowiefumowy Zamawiaj4cy przeprowadzi
negocjacjez jednlm Wykonawc4 w oparciuo treSdzlozonejofety, na podstawieart. 72
Kodeksucywilnego.
15.Kwotawadium1.425,00zl.
(slownie:jedentysi4cczterystad\a'adziescia
piei zlotych00/100).
Spos6bwniesieniawadium okreslapkt XI Worunkiutpftetargu.
16.Zanawiaj4cywymagalbgdzie,przedpodpisaniemumowy, u,niesieniazabezpieczenia
jej
o/o
wykonaniaw wysokosci I wartoscibrutto.
17.Do upt'rlu teminu skladaniaofert Zamawiaj4cyzastrzegasobieprawo do zmianylub odwolania
|f/arunkdwprzetargu18.Osobyupowaznione
do kontakt6w:
pplk Andrzej WRoTNIAK rel.(42)750-23-65;
mjr Robert NOWAKOWSKI tel. (42)750-23-73
19.Zamawiaj4cyzastzega sobieprawo do zmianylub odwolaniaogloszenia.
20. Ogloszenienie stanowioferty w rozumieniuar1.66 Kodeksucnvilnego.

62
zu. pplk And

Datasporz4dzenia
ogloszenia:
| 5.02.20
I Jr.

