Postępowanie
Nr: 15 /OG- brem / 2009
Temat postępowania: „zakup usługi remontu bieŜącego pojazdów, wykonanie prac
blacharsko – lakierniczych, remont hydraulicznej skrzyni biegów”

Data otwarcia:
08.07.2009 r. o godz.
Data złoŜenia oferty: 08.07.2009r. do godz.

12.30
12.00

Ogłoszenie
Zamawiający :
Jednostka Wojskowa 4141
77-330 Czarne
ul. 27-go Lutego
tel. (059)83 20 206 (059)83 20 279
faks (059)83 20 246
e-mail desparado52@interia.pl
Zaprasza do składania ofert na przedmiot zamówienia :
„zakup usługi remontu bieŜącego pojazdów, wykonanie prac blacharsko –
lakierniczych, remont hydraulicznej skrzyni biegów”
NR POSTĘPOWANIA : 15 / OG-brem/2009
Zadanie nr 1 :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu bieŜącego pojazdu marki STAR 200
nr rej. UKO 1105.
.
Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu bieŜącego pojazdu STAR 266 B2/Sam
nr rej. UHO 4118
Zadanie nr. 3
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac blacharsko – lakierniczych w pojeździe marki
LUBLIN II nr rej. UWZ 8874
Zadanie nr. 4
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu hydraulicznej skrzyni biegów do pojazdu
HMMWV M 1043 A2

1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złoŜenie oferty w oparciu
o wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego .
3. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, posiadają
niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdują się w sytuacji ekonomiczno- finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) pozostałe warunki oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich spełnienie określone
zostały w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ”.
4.Kryterium oceny ofert:
1) cena o wadze 100 %
5. Warunki przetargu moŜna odebrać z kancelarii Jawnej Zamawiającego lub zostaną
przesłane składającemu wniosek , po pisemnym złoŜeniu wniosku wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty (z dopiskiem: „Opłata za SIWZ nr 15 /OG-brem / 2009
w wysokości 24,00 zł / słownie : dwadzieścia cztery złote /.
Opłata moŜe być wniesiona przelewem na konto Zamawiającego:
NBP O/O GDAŃSK 62 1010 1140 0002 8622 3100 0000 .
Warunki przetargu nieograniczonego dostępne są równieŜ na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej MON – na stronie www.biuletyn.mon.gov.pl
Pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego
ze strony internetowej jest bezpłatne
6. Zamówienie naleŜy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:
- dla zadania nr 1 - do 29.10.2009r.
- dla zadania nr 2 – do 29.10.2009r.
- dla zadania nr 3 - do 30.09.2009r.
- dla zadania nr 4 - do 30.09.2009r.
7.Ofertę, w formie pisemnej naleŜy złoŜyć w siedzibie:
Jednostka Wojskowa 4141
77-330 Czarne
ul. 27- go Lutego
w pokoju Nr 119 do dnia 08.07.2009r , do godz.12.00
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni od terminu jej złoŜenia.
9. Kwota wadium:
a. Dla zadania nr 1 w wysokości 560,00 zł, słownie: pięćset sześćdziesiąt zł. 00/100
b. Dla zadania nr 2 w wysokości 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 00/100
c. Dla zadania nr 3 w wysokości 300,00 zł, słownie: trzysta zł. 00/100
d. Dla zadania nr 4 w wysokości 80,00 zł, słownie: osiemdziesiąt zł. 00/100
Zamawiający wymagał będzie , przed podpisaniem umowy: wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto zamówienia;
10. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania Warunków przetargu.
11. Osoby upowaŜnione:
z Jednostki Wojskowej 4141 - kpt. Adam OBUCHOWSKI - tel.(059) 83 20 206
z Jednostki Wojskowej 4580 - p. Jerzy ROBAK
- tel. (059) 83 20 508
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub odwołania ogłoszenia.
13. Ogłoszenie to nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Przewodniczący komisji
( - ) kpt. Adam OBUCHOWSKI

