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Warszawa, 26.05.2021r.              

 

OGŁOSZENIE 

ZAMAWIAJĄCY: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

ul. Marsa 110, 04-470 WARSZAWA 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma zakupowa): 

https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog 

e-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl 

ZAPRASZA 
 

do składania ofert na: dostawę części do sprzętu łączności 

 

Numer postępowania: WP/74/2021 (przy składaniu ofert oraz wszelkiego rodzaju 

pism, zawiadomień, należy posługiwać się tym numerem). 

 

1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu 

o wymagania określone w Warunkach przetargu.  

2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu formie przetargu na 

podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego. W niniejszym postępowaniu nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej 

z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;  

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.   

2) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
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wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 

Inne szczególne warunki, które muszą spełniać Wykonawcy: 

• Wykonawca powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakością  

spełniający wymagania ISO 9001:2015 

4. Sposób dokonania oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału  

w przetargu. 

1) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności, jeżeli: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 

wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. 

2) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

3) Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej  

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

4) Dodatkowe dokumenty:  

 Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne     

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu certyfikatu ISO 9001:2015. 

5. Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.    

6.  Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:  

6.1. Cena = 100% 
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7. Warunki przetargu oraz pozostała dokumentacja zostały opublikowane na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania - elektronicznej platformie zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog. 

8. Wymagany termin realizacji umowy:  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane zostało wykonane w 

terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 

20.07.2021r.  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie opcjonalne zostało wykonane w terminie 

do 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia opcjonalnego, jednakże nie później 

niż do dnia 10.12.2021r. 

9. Ofertę, w formie elektronicznej, należy złożyć za pośrednictwem elektronicznej 

platformy zakupowej zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog),  

do dnia 07.06.2021r. do godz. 08:00. 

10. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni  od terminu jej złożenia. 

11. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca 

treści warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ewentualnych negocjacji z jednym 

wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu 

cywilnego. 

12. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

lub odwołania Ogłoszenia oraz Warunków przetargu. 

13. Osoba upoważniona do kontaktów: Sekretarz Komisji Pani Natalia WARYCH 

oraz Pani Iwona WOŹNICA. 

14. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu  cywilnego. 

 

       KOMENDANT 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

