Olsztyn dnia 02.04.2009r.
INFORMACJA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1106 w OLSZTYNIE O PLANOWANYCH W ROKU 2009 POSTEPOWANIACH
PROWADZONYCH NA PODSTAWIE §15 DECYZJI 291/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy.
Ogłoszenie publikowane jest na podstawie §15 Wytycznych do Decyzji 291/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których
przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy( Dz. U. MON z 2006r. nr 14, poz. 179)
Adres Zamawiającego
Jednostka Wojskowa 1106: 10-073 Olsztyn; ul. Saperska 1; fax: 089 542 28 15 e-mail:
zamowienia@11rbm.wp.mil.pl
Szczegółowe informacje o prowadzonych postępowaniach zawarte będą na stronie internetowej:
http//www.11rbm.wp.mil.pl
Uwaga
1.Powyższa informacja jest zapytaniem o chęć udziału w postępowaniu, jednakże nie stanowi zaproszenia
do składania ofert i zawarcia umowy.
2.O udział w planowanych postępowaniach na podstawie § 11 ust.1 Decyzji291/MON będą mogli ubiegać się
wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. wyłonili podwykonawców lub poddostawców zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Najlepszych Praktyk
w Łańcuchu Dostaw, jeżeli zamawiający określi taki wymóg.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub nie realizacji planu bez uprzedzenia, uzasadnienia i
wyjaśnień.
4.Zamawiający informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i materialnej w stosunku do
potencjalnych Wykonawców i innych z tytułu odstąpienia od realizacji poniższego planu lub jego zmiany.
5.Zamawiający informuje, że do zawartej treści w ogłoszeniu nie będzie udzielał żadnych dodatkowych informacji
i wyjaśnień.
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TEMAT PLANOWANYCH DOSTAW
Zakup części zamiennych do podwozi pojazdów o przeznaczeniu bojowym ( T-72, BWP-1, MTLB,
BRDM)
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