OGŁOSZENIE
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Inspektorat Uzbrojenia (IU) informuje, że w oparciu o postanowienia decyzji Ministra
Obrony Narodowej Nr 28/MON z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie systemu pozyskania,
eksploatacji i wycofania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP (Dz. U. MON
z 2011 r., Nr 3, poz. 35 z późn. zm.) rozpoczął realizację fazy analityczno-koncepcyjnej
w zakresie określenia możliwości przystosowania 4 szt. śmigłowców Mi-17 1V do potrzeb
eskadry działań specjalnych.
1. Zakres przystosowania powinien obejmować:
a) przystosowanie systemu łączności pokładowej;
b) przystosowanie systemu radionawigacyjnego;
c) integracje systemów awioniki i dostosowanie kabiny do standardu „glass-cockpit” oraz
wymiana foteli pilotów;
d) doposażenie w systemy:
- MAWS,
- IFF,
- FLIR + reflektor wraz z SLASS;
e) doposażenie w dodatkowe stanowiska strzeleckie;
f) dostosowanie w elementy umożliwiające/ułatwiające desantowanie;
g) doposażenie w elementy ochrony balistycznej;
2. W przypadku posiadania przez Państwa Firmę zdolności oraz uprawnień do wykonywania
ww. rodzaju praca, w szczególności certyfikatu wydanego przez Moskiewski Zakład
Śmigłowcowy im. M. L. Mila uprawniającego do modernizacji śmigłowców Mi-17 1V,
proszę o przesłanie, wraz ze zgłoszeniem do udziału w badaniu rynku, odpowiednich
dokumentów potwierdzających posiadanie takich zdolności.
3.

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w sposób trwały z zachowaniem
formy pisemnej (w oryginale). W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym
niż polski, należy załączyć jednocześnie ich poświadczone tłumaczenie na język polski przez
tłumacza przysięgłego i potwierdzone odpowiednio:
a) w przypadku kopii należy udostępnić oryginały do wglądu; w przypadku Oferentów
zagranicznych, dokumenty muszą być potwierdzone zgodnie z postanowieniami
konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju Oferenta, za zgodność z prawem kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego, lub;
b) jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania; powyższe dokumenty powinny być potwierdzone przez polską placówkę
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dyplomatyczną w kraju wykonawcy, za zgodność z prawem kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
a) dokumenty powinny być podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacją Oferenta,
w tym osobę/osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą w zakresie
objętym wymaganą koncesją jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Wszelkie
miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) dokument.
4.

Zgłoszenie do udziału w badaniu rynku oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające
posiadane doświadczenie, zdolności oraz uprawnienia należy złożyć w formie pisemnej
w języku polskim do 08.02.2013 r. na adres korespondencyjny Inspektoratu Uzbrojenia lub
na numer faksu (22) 687-34-44.

5.

Termin zgłaszania może ulec wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia celów określonych
w przedmiocie ogłoszenia. O fakcie przedłużenia terminu podmioty uczestniczące zostaną
powiadomione.

6.

Po przedstawieniu ww. dokumentów oraz po przeprowadzeniu ich weryfikacji, Inspektorat
Uzbrojenia przekaże szczegółowy tekst Zapytania o Informację (RFI).

7.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego oraz nie może stanowić podstawy do wezwania Inspektoratu Uzbrojenia
do podjęcia fazy realizacyjnej zadania.

8.

Poprzez udział w badaniu rynku potencjalni Oferenci powinni udzielić bezwarunkowej zgody
na wykorzystanie przekazywanych informacji w dokumentach opracowywanych przez
Inspektorat Uzbrojenia na użytek komórek bądź jednostek organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej.

9.

Fakt udziału potencjalnych Oferentów w badaniu rynku nie będzie stanowił okoliczności
wykluczającej z ubiegania się o realizację zadania.

10. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia należy kierować na adres Inspektoratu
Uzbrojenia.
11. Pracownikiem Inspektoratu Uzbrojenia, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania
się z podmiotami uczestniczącymi jest pan Henryk KOZICKI tel. (22) 684-24-15,
hkozicki@mon.gov.pl oraz pani Kinga TROCEWICZ-NOWOTNIAK tel. (22) 684-29-54
12. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00
do 14:00.
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