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Warszawa, 29.07.2019r.      

         

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ZAMAWIAJĄCY:   2  REGIONALNA  BAZA  LOGISTYCZNA 

ul. Marsa 110, 04–470 WARSZAWA 

nr fax 261 – 815 – 093 

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

adres internetowy: www.2rblog.wp.mil.pl 

 

ZAPRASZA 

do składania ofert na:  

Dostawę papieru PROGEO. 

( szczegółowe informacje znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia) 

Nr referencyjny postępowania: 940/RZ/2019.  

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

w oparciu o wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu  

oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.  

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie wewnętrznych 

regulaminów 2 RBLog. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu  

o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 4 
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pkt. 8 ustawy Pzp o wartości do 30 000 Euro do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy). 

 

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) Sposób dokonania oceny spełniania przez wykonawców warunków 

udziału w przetargu. 

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia  

do wykonywania działalności, jeżeli: 

 przedmiot zamówienia znajduje się w jego zakresie działalności 

określonym zapisami właściwego rejestru albo aktualnego 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu jeżeli: 

   złoży Oświadczenie o spełnieniu warunków; 

   wraz z ofertą załączy aktualny odpis z właściwego rejestru  

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 
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4.  Kryteria oceny:  

Cena =  100% 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

 do dnia 30.09.2019r. 

 
7. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  

– 2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa  

– Kancelaria Jawna, budynek nr 3, pokój nr 8, do dnia 02.08.2019r.  

do godz. 9:00. 

Kopertę należy oznakować w następujący sposób: 

„Dostawa papieru PROGEO.” 

Nr referencyjny postępowania: 940/RZ/2019 

Nie otwierać przed dniem 02.08.2019r. do godz. 9:00. 

 

8. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, w pierwszej kolejności 

sporządzi listę wykonawców według kryteriów oceny ofert zawartych  

w Ogłoszeniu o zamówieniu (lista rankingowa) a następnie zbada,  

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

podlega wybraniu. W takim przypadku pozostałe oferty nie są badane pod 

kątem ich wybrania. W przypadku gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wybraniu, Zamawiający przystępuje do badania kolejnej oferty  

z listy rankingowej. 

 

9. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do zmiany lub odwołania niniejszego Ogłoszenia bez podania przyczyny. 
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10. Osoba upoważniona do kontaktów: p. Anna Sadłowska, fax: 261-815-093. 

 

11. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

KOMENDANT 2.RBLog 

z up. Szef Wydziału Technicznego                                                                                                              

/-/ppłk Artur WTULICH 

 


