OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie
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zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie badań własności i procesów
fizyko-chemicznych mających wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność działania
środków bojowych podczas ich eksploatacji. Zamówienie naleŜy wykonać w oparciu
o zatwierdzone przez MON „Metodyki badań środków bojowych”. Zamówienie obejmuje
sporządzenie sprawozdania końcowego w formie pisemnej (drukowanej) i na płytach CD-R
w 2 egzemplarzach. Zamawiający dopuszcza złoŜenie ofert częściowych. Liczba zadań 2.
Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na dowolną ilość zadań. Za ofertę częściową rozumie się
ofertę obejmującą pełny zakres rzeczowy danego zadania.
Zadanie Nr 1 obejmuje badanie własności i procesów fizyko-chemicznych mających wpływ
na bezpieczeństwo i niezawodność działania środków minersko – zaporowych
wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do Warunków przetargu.
Zadanie Nr 2 obejmuje badanie własności i procesów fizyko-chemicznych mających wpływ
na bezpieczeństwo i niezawodność działania środków obrony przed bronią
masowego raŜenia wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 2 do Warunków
przetargu.
Nr referencyjny postępowania: 3/UZBR/09
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złoŜenie oferty w oparciu
o wymagania określone w Warunkach przetargu.
2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zamierzający złoŜyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia
oferty, przedstawić zamawiającemu, nie później niŜ 6 dni przed terminem złoŜenia ofert,
aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów zarządzających
i nadzorczych wykonawcy, a takŜe pełnomocników lub prokurentów, którzy będą
reprezentowali wykonawcę w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej
z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
w szczególności:
a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą;
b) posiadają koncesję w zakresie objętym zamówieniem;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie naleŜycie wykonali, co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia. Przy czym Zamawiający będzie brał pod
uwagę wykonanie usług o wartości (brutto) nie mniejszej niŜ: zadanie
Nr 1 – 350 000 zł., zadanie Nr 2 – 150 000 zł.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, w szczególności posiadają polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
gdzie minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi: w przypadku
składania oferty na zadanie nr 1 – 350 000 zł., na zadanie nr 2 – 150 000 zł. lub
jej równowartość wyraŜoną w innej walucie.
4. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:
Cena o znaczeniu – 100%
5. Warunki przetargu moŜna odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: „Opłata za
Warunki przetargu — Nr referencyjny postępowania: 3/UZBR/09”) w wysokości 23,00 zł
na konto: 92 1010 1339 0001 7213 9150 0000
Warunki przetargu moŜna odebrać, po złoŜeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu
wniesienia opłaty, osobiście w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle je na
wskazany we wniosku adres.
6. Wymagany termin realizacji umowy: wykonanie badań do dnia 16.11.2009r.,
sprawozdania końcowe do 11.12.2009r.
7. Ofertę, w formie pisemnej, naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego. Kancelaria jawna,
bud. Nr 2 pok. 101-102 w godz.: 7.30 – 14.30 lub przesyłać pocztą na adres: Jednostka
Wojskowa Nr 4824 Stawy, 08-530 Dęblin, do dnia 16.06.2009r. do godz. 11.00
8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złoŜenia.
9. W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜona zostanie jedna oferta (w zakresie
poszczególnych zadań) odpowiadająca treści Warunków przetargu, w celu ustalenia
postanowień umowy zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą
w oparciu o treść złoŜonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.
10. Kwota wadium:
zadanie Nr 1 – 3 500,00 zł. słownie: trzy tysiące pięćset złotych;
zadanie Nr 2 – 1 500,00 zł. słownie: tysiąc pięćset złotych;
11. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy w wysokości: 3% wartości brutto zamówienia.
12. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania Warunków przetargu.
13. Osoba upowaŜniona do kontaktów:
mjr Piotr SUSZEK tel. (081) 8895320 (CA MON 105 320)
mgr Tomasz PRZĄDKA tel. (081) 8895203 (CA
e-mail: sow8e_011@sow.mil.pl
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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